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haluamme saada uusia espoolaisia lapsista aikuisiin liikkumaan 
yhdessä. Panostamme pitkäjänteiseen valmennustyöhön ja 
huippuvoimistelun olosuhteiden parantamiseen, jonka ansios-
ta OVOn joukkueet kilpailevat jatkossakin lajin kansainvälisellä 
huipulla. 

Tärkeintä on ilo ja hyvä olo – haluamme että ne näkyvät kaik-
kialla missä OVO toimii, niin jumppasaleilla, kisamatolla kuin 
tapahtumissa ja katsomoissakin!

Johanna Lehto
puheenjohtaja
Olarin Voimistelijat Ry

Olarin Voimistelijoista on 35 vuoden aikana kasvanut liki 2000 
jäsenen seura ja näkyvä osa espoolaista liikuntaa ja huippu-
urheilua.  Seurassa liikkuvat päivittäin niin tytöt, pojat, naiset 
kuin miehetkin, huippu-urheilijoista kuntovoimistelijoihin ja 
taaperojumppareihin. Kuluneiden vuosien aikana OVOssa on 
juhlittu 11 maailmanmestaruutta ja 29 arvokisamitalia, sekä 
koettu lukematon määrä elämyksiä, kylmiä väreitä, liikunnan 
riemua ja voimistelun kauneutta. 

Yksi OVOn suurimpia voimavaroja on vahva yhteishenki. Ak-
tiivisten vapaaehtoisten, voimistelijoiden perheiden, ohjaajien 
ja valmentajien työpanos on korvaamaton niin seuran toimin-
nan kehittämisessä kuin tapahtumien järjestämisessä.  Positii-
vinen yhdessä tekemisen meininki OVOssa sykähdyttää kerta 
toisensa jälkeen! 

Seuraa rakennetaan myös hyvien yhteistyökumppanien 
avulla. Haluamme kiittää LähiTapiolaa, Espoon Kaupunkia, 
Esportia, Diacoria, Kisakalliota, Merituulen Intersportia, Atoy 
Autohuoltoa ja muita yhteistyökumppaneitamme tuesta näi-
den vuosien aikana.  

Yksi OVOn juhlavuoden ilonaiheita on oma harjoitushalli. 
Pitkäaikainen unelmamme toteutui, kun seura sai käyttöönsä 
oman upean harjoitustilan, OVO Training Centerin.

OVOn keskeisiä arvoja ovat aina olleet liikunnan ilo ja elämyk-
set, edelläkävijyys sekä positiivinen yhdessä tekeminen. Ne 
ovat mukana myös OVOn vuosille 2016-2020 päivitetyssä visi-
ossa ja strategiassa. Harrastetoimintaa kehitämme edelleen ja 

Puheenjohta jan ter vehdys 2016
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sitoutunut huippu-urheiluun ja valmennusjärjestelmän jatku-
vaan kehittämiseen. Vaikka Voimisteluliitto on Suomen toiseksi 
suurin lajiliitto, on tehtävänä vielä paljon työtä jotta voimistelu 
saa vakiinnutettua paikkansa kansallisten valtalajien rinnalla. 
OVOssa tehdään aktiivisesti töitä, jotta seuran edustusjoukku-
eiden voimistelijat olisivat tulevaisuudessa ammattiurheilijoita, 
ja jotta seuralla olisi joukkuevoimistelussa ja rytmisessä voi-
mistelussa edustajia sekä maailmanmestaruuskilpailuissa että 
olympialaisissa.

Ovolaisuus on laadukasta liikuntaa, elämyksiä ja huippuvoimis-
telua – elämäntaitoja ja positiivista yhdessä tekemistä jokaisel-
le.

Olarin Voimistelijat on espoolainen 2 000 jäsenen kansalli-
sesti sekä kansainvälisesti tunnettu ja menestynyt liikuntaseu-
ra. OVOn toiminta jakaantuu harrasteliikuntaan, joukkuevoi-
mistelun ja rytmisen voimistelun valmennusryhmissä tapahtu-
vaan kilpa- ja huippu-urheiluun sekä liikuntatapahtumiin. 
Liikunnan ilo on OVOn perimmäisistä arvoista se, joka kantaa 
toimintaa arjessa. Iloiset ilmeet ja punaiset posket 80 harras-
teryhmän tunneilla ja 23 valmennusryhmän harjoituksissa, 
mukavat treenikaverit joiden näkeminen vetää liikkumaan 
yhdessä, omat ja yhteiset onnistumisen kokemukset, läheisistä 
tarttuva hyvä fiilis heidän palatessaan harrastuksen parista. 
Noin 1 600 harrastevoimistelijan ja reilun 250 valmennusryh-
mien voimistelijan myötä näitä hetkiä ja kohtaamisia on paljon. 
Suuresta harrastajamäärästä löytyvät tulevaisuuden kilpavoi-
mistelijat, ohjaajat ja valmentajat sekä seuratoimijat. Ihailun 
kohteena olevat huippuvoimistelijat taas innostavat mukaan 
uusia harrastajia. Mukana on harrastajia samoista perheistä 
jopa kolmessa polvessa. Tästä kaikesta kumpuaa myös se ener-
gia, joka vetää lukuisat aktiivit mukaan toimimaan seurassa ja 
miettimään yhä seuraavia kehitysaskelia. 
Eikä pelkästään miettimään. OVOssa tehdään koko ajan työtä 
toiminnan laadun ja elinvoimaisuuden eteen. Seurassa on 
seitsemän päätoimista työntekijää ja vuosittain toimintaan 
osallistuu noin 400 sitoutunutta vanhempaa ja seura-aktiivia. 
Laadukas toiminta ja sen jatkuva kehitys ovat osa seuran iden-
titeettiä. 
OVOssa uskalletaan tähdätä korkealle ja menestyä. Eloisan 
tulevaisuuden tavoitteissa OVO on Suomen tunnetuin ja ar-
vostetuin, kansainvälisesti menestyvä voimisteluseura, joka 
tarjoaa liikuntaa kaikilla ikä-, taito- ja tavoitetasoilla. OVO on 

”Usko unelmiisi ja tee töitä 
niiden eteen. Nauttimalla 
jokaisesta hetkestä saavutat 
tavoitteesi.”

OVO TÄNÄÄN JA
TULEVAISUUDESSA

OVOn toiminta perustuu edelleen 35 vuotta sitten luotujen 
arvojen pohjalle. Vuoden 1981 toiminta-ajatus ”antaa mahdol-
lisimman monelle olarilaiselle naiselle ja tytölle mahdollisuus 
harrastaa naisvoimistelua mielensä virkistämiseksi ja kuntonsa 
kohottamiseksi, sekä taata lahjakkaimmille ja innokkaimmille 
kehitysmahdollisuuden valiovoimistelun tasolle” on edelleen 
pohjimmiltaan paikkansapitävä. Joskin voimistelusaleista astuu 
ulos nykyisin myös virkeitä poikia ja miehiä.

Paljon on tapahtunut 35 vuodessa, eikä vauhti suinkaan lopu 
tähän. Miltä näyttääkään OVO vuonna 2021?
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PUHEENJOHTAJAT 1981-2016

Kaisa Snell, 1981–1985
Perustaja ja ensimmäinen puheenjohtaja! Kaisa oli määrätie-
toinen, rauhallinen, toiset huomioon ottava ja aktiivinen pu-
heenjohtaja. 

Soile Asikainen, 1986–1991
Olarin Naisvoimistelijoiden suunnitelmallinen kehittäjä! 
Hänen aktiivinen osallistuminen SNLL/ SVoLi:n toimintaan 
Etelä-Suomen alueen edustajana eri elimissä useiden vuosien 
ajan on jättänyt ONV:n toimintaan lähtemättömät jäljet. 
Erityisesti hän on ollut mukana kehittämässä, järjestämässä ja 
toteuttamassa ONV:n kilpailutoimintaa useiden vuosien ajan ja 
hänen aikanaan aloitettiin myös sponsorien etsintä kilpailutoi-
minnan tukemiseksi.

Marjut Lilius, 1992–1996
Harrastepuolen kehittäjä! Hänen aikanaan harrastepuolen tun-
teja lisättiin, miehet tulivat mukaan toimintaan. Marjut aloitti 
erilaiset projektit, kuten Skidikantti- ja Kiintonainen -projektit. 
Marjut kehitti myös järjestelmällisesti muutosta Olarin 
Naisvoimistelijoista Olarin voimistelijoihin Soile Asikaisen 
aloittaman työn pohjalta. 

Pauliina Lampinen/ Virpi Virtanen, 1997
Pauliina oli OVOn aktiivisen pirteä ohjaaja, joka ehti toimia 
puheenjohtajana vain puoli vuotta. Pauliina jätti puheenjohta-
jan tehtävät varapuheenjohtajana toimineelle Virpi Virtaselle 
lähtiessään miehensä mukana ulkomaille.

Heimo Nummela, 1998
Ensimmäinen mies OVOn johtokunnassa, OVOn puheenjohta-
jana sekä Svolin hallituksessa! “Hemppa” oli aktiivisesti muka-
na perustamassa miesryhmää – klubia – mikä sai myös miehet 
mukaan liikkumaan. Hemppa on toiminut Svolin hallituksen 
jäsenenä ja markkinointityöryhmän puheenjohtajana.  

 
Karin Almark, 1999–2000 
Karinin tie OVOssa alkoi kesäjumppien pitämisellä 1996. 
Samana vuonna hän aloitti aikuisten ja seniorien tuntien oh-
jaamisen ja lopulta hän päätyi loppuvuodesta 1997 OVOn joh-
tokuntaan SVoLi 2000-projektin projektivastaavaksi suorittaen 
samanaikaisesti oppisopimuksella Liikuntahallintotutkinnon 
Vierumäen urheiluopistossa 1997–1998.

Karinin puheenjohtajakauden tavoitteena oli harrastepuolen 
kehittäminen. Tämä tavoite liittyi kiinteästi myös SVoLi 2000 
-projektiin. Projektin myötä hän oli mukana SVoLi 2000 -
projektin johtoryhmässä. 

Virpi Virtanen, 2001–2006
Mukaansa tempaava tehopakkaus ja innostava organisaattori! 
Virpi on ollut mukana johtokunnassa vuodesta 1994, ensin 
varapuheenjohtajana vastuualueenaan kilpailutoiminta, jonka 
hän peri Soile Asikaiselta. Puheenjohtajana Virpi on toiminut 
vuodesta 2001. 

Hänen aikanaan seuran toimintaa on kehitetty määrätietoi-
sesti. Ohjaajia on kannustettu vastuullisuuteen  ja johtokunta 
on saanut kokeilla rajojaan ja onnistua. Verkostoituminen ja 
sponsoritoiminta ovat vahvistuneet huomattavasti.

OVOn kilpailutoiminta on kehittynyt nykyisiin mittoihinsa ja 
saavuttanut kansainvälisen tason niin joukkuevoimistelussa 
kuin rytmisen voimistelun puolella. 

Kaisa Vikkula, 2007-2015
Energinen ja uskomattoman aikaansaava Kaisa luotsasi seuraa 
yhdeksän vuotta ammattilaisen ottein. 

Seura kasvoi ja kehittyi Kaisan puheenjohtajakaudella monel-
la mittarilla: OVO on nimetty muun muassa Suomen urheilu-
gaalassa 2008 vuoden parhaaksi urheiluseuraksi, Valon lasten 
ja nuorten Sinettiseuraksi ja Voimisteluliiton huippuseuraksi.

Jäsenmäärä kasvoi Kaisan kaudella noin 700 jäsenellä lähes 
1900:aan ja harraste- ja valmennusryhmien määrä tuplaantui. 
Seuraan on luotu toimiva ja tehokas organisaatio ja talous on 
terveellä pohjalla.

Kaisan aikana yhteistyötä kaupungin ja muiden yhteistyö-
kumppaneiden kanssa on laajennettu ja syvennetty monella 
tapaa. Luovuttuaan puheenjohtajuudesta, Kaisa on vielä OVOn 
hallituksen jäsenenä ollut kantavana voimana seuran oman 
harjoitustilan, OVO Training Centerin aikaansaamisessa.

Ja toki Kaisa jatkaa vielä aktiivista voimistelu-uraansa 
Olénaisissa!

Johanna Lehto, 2016-
Johanna tuli mukaan seuran toimintaan jo 2000-luvun puoli-
välissä kahden voimistelijan äitinä. Hallituksessa hän on ollut 
vuodesta 2012, ensin viestinnästä ja sen jälkeen kilpatoimin-
nasta vastaavana. Puheenjohtajuuden Johanna peri Kaisalta 
tämän vuoden alusta. Ensimmäisiä ilonaiheita puheen-
johtajana on ollut uuden OVO Training Centerin avaaminen.

O V O
1 9 8 1
2 0 1 1
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Olarin Naisvoimistelijoiden liikuntatunnit aloitettiin syksyllä 
1981. Ryhmiä oli aluksi kymmenen – satujumppaa, tyttöjen 
ryhmiä, aikuisten kuntovoimistelua sekä  jazztanssia. Jäseniä 
oli heti ensimmäisenä syksynä 340, joista noin 200 alle 15-
vuotiaita. Olarissa ei ollut kovin paljon tarjontaa lasten ja 
nuorten harrastustoiminnassa, joten seuran oli helppo saada 
jäseniä riveihinsä. Seuraavina vuosina perustettiin ryhmiä mm. 
naisten jytäjumpalle, äiti-lapsivoimistelulle sekä tyttöjen rytmi-
liikunnalle. Seuran ensimmäisiä ohjaajia olivat mm. Kirsti Karls-
son, Brita Schüller, Maija Rajala, Anneli Puodinketo-Puotila, 
Minna-Liisa Niva-Aarnio ja Piia Murtoniemi. 

Painopistealueeksi seuramme toiminnassa valittiin heti alus-
sa tyttöjen voimistelu. Tavoitteeksi asetettiin 15–20-vuotiaiden 
valiovoimisteluryhmä sekä 12–15 -vuotiaiden tasokas ryhmä, 
jotka pystyisivät esiintymään ja kilpailemaan piiri- ja valtakun-
nallisella tasolla. 

Joulujuhlia ja kevätnäytöksiä järjestettiin heti alusta lähtien. 
Juhlat pidettiin alkuperäisen Olarin koulun (nyk. Päivänkehrän 
koulun) jumppasalissa. Seuralle teetettyjä vaaleansinisiä jump-
papukuja käytettiin paljon esityksissä. Voimistelumerkkien 
(alkeis-, pronssi-, hopea-, kulta- ja valiomerkki) suorittaminen 
oli tyttöryhmien tavoitteena ja niitä harjoiteltiin tunneilla ah-
kerasti. Merkkeihin sisältyivät tietyt liikkeet, jotka suoritettiin 
musiikin mukaan. Suoritus-tilaisuudessa tuomarit arvioivat 
voimistelijoiden taitoja ja myönsivät ansiokkaasti suoriutuneil-
le merkin. Tilaisuudet olivat voimistelijoille jännittäviä, mutta 
merkkien suorittaminen innosti harjoittelemaan ahkerasti.

Seura sai oman collegeasun. Asuun kuuluivat tummansiniset 
housut ja vaaleansinisellä miehustalla varustettu paita, jossa 
luki ONV.

Keväällä 1985 ONV:n Piia Murtoniemen 13–15 -vuotiaat 
tytöt osallistuivat ensimmäistä kertaa SNLL:n Musiikista liikku-
maan -tapahtumaan rytmikapulaohjelmalla. Musiikista liikku-
maan -tapahtumassa tarkoituksena on suunnitella  voimiste-
luohjelma tapahtumaa varten sävellettyyn musiikkiin. 80-lu-
vulla Musiikista liikkumaa -tapahtuma järjestettiin joka toinen 
vuosi, vuorovuosina joukkuevoimistelun mestaruuskilpailujen 

kanssa. Tällöin Musiikista liikkumaan -ohjelmat olivat usein vä-
linevoimisteluesityksiä. Myöhemmin kilpailuja alettiin järjestää 
joka vuosi, jonka myötä ohjelmat saivat enemmän tanssillisia 
ja teatraalisia piirteitä. ONV:n kevätjuhlassa ohjelmassa oli 
mm. Itämainen huivitanssi.

Kesällä seuramme tytöt osallistuivat  ensimmäisen kerran 
SVUL:n piirileirille Kauniaisissa. SVUL:n leireillä oli voimisteli-
joiden lisäksi pesäpalloilijoita ja jääkiekkoilijoita. Leireillä har-
joiteltiin ahkerasti voimistelumerkkejä, lisäksi ohjelmassa oli 
välinevoimistelua, luovaa liikuntaa ja tanssia. Samana kesänä 
järjestettiin myös seuran ensimmäinen oma leiri Västankvarnin 
maatalousoppilaitoksessa. Leirillä ohjaajana toimi Piia 
Murtoniemi.

Suomen retkeilymajajärjestön juhlassa Finlandia talolla Piian 
tytöt esittivät kansantansseja. Kansantanssit olivat myös ohjel-
massa seuran joulujuhlassa. Seuran ensimmäinen TV-esiinty-
minen tapahtui Revanssi -urheiluohjelmassa.

Seuramme ensimmäinen osallistuminen joukkuevoimistelun 
kilpailuihin tapahtui Helsingin piirikisoissa. 13–15 -vuotiaat 
tytöt voittivat piirin mestaruuden pakollisella Raija Nurmen 
suunnittelemalla ohjelmalla. Piia Murtoniemen valmentamat 
tytöt osallistuivat myös SNLL:n valtakunnallisiin kisoihin, jotka 
pidettiin SVUL:n suurkisojen yhteydessä Lahdessa. Sijoituksena 
oli finaalipaikka. 

SVUL:n suurkisat Lahdessa oli vuoden suurtapahtuma. 
ONV:stä osallistui 120 hengen joukkue, joka oli Espoon suurin. 
Kaikki osallistuivat pääjuhlan kenttäohjelmiin antaen näytön 
suomalaisesta naisvoimistelusta. 

Olarin Naisvoimistelijoiden tyttöjen esittämä Flyers oli kesto-
suosikki. Piian suunnittelemaa ja ohjaamaa esitetystä nähtiin 
lukuisissa tapahtumissa kuten Kauppatorilla ja televisiossa 
Operaatio Rooma -ohjelmassa. Samassa ohjelmassa esitettiin 
myös Piian ja Maijan suunnittelema voimisteluohjelma. Piian 
tytöt kävivät myös esiintymässä Tampereella SNLL:n näytök-
sessä.

Joulunäytöksessä Blue night shadow oli ajan hengen mukai-
nen.

1981-1986
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ONV:n tytöt esiintyivät vuoden 1987 aikana useissa eri tilai-
suuksissa kuten Länsi-Uudenmaan sotilaspiirin vuosijuhlassa, 
Helsingin piirin liikuntanäytöksessä Seurasaaressa sekä Lions 
Clubin tanssiaisissa.

Musiikista liikkumaan -tapahtumaan osallistui kolme Piian 
valmentamaa joukkuetta. 10-13 -vuotiaat esittivät vapaaoh-
jelman ja kahdella 13–15 -vuotiaiden joukkueilla oli välineenä 
vanne. 

Kevätnäytös järjestettiin ensimmäistä kertaa Tapiolan urhei-
luhallilla. Näytöksessä esitettiin mm. Piian suunnittelemat 
Casatscok ja nauhaohjelma. Näytöksessä Hannu Kamppuri 
vihki Olarin Naisvoimistelijoiden ensimmäisen lipun. Lippua 
kantoi Kirsti Karlsson. 

Kesällä seuran leiri järjestettiin Solvallan urheiluopistolla. 
Lisäksi seuramme ohjaajat Piia Murtoniemi ja Maija Rajala 
osallistuivat Gymnaestrada -voimistelutapahtumaan Tanskan 
Herningissä. 

Joulujuhla pidettiin Espoonlahden urheiluhallilla.  
   1988 SNLL:n liikuntanäytöksessä Varalan urheiluopistolla 
Piian tytöt esittivät tamburiiniohjelman Narodnajan neidot. 

Joukkuevoimistelun mestaruuskisoihin osallistui kolme 
Piian valmentamaa joukkuetta. 16–18 -vuotiaiden pakolliseen 
ohjelmaan sisältyi mm. harppi, jonka Olarin tytöt suorittivat 
yhtäaikaisesti. 

Seuran kevätnäytökset oli tapana aloittaa kaikkien esiintyjien 
juhlallisella avajaismarssilla.

SVUL:n Helsingin- ja Uudenmaanpiirin suurkisoista AMIGO 
MIO! muistoksi jäivät sombrerot. Voimistelutapahtumaan kuu-
luivat tietysti kenttäohjelmat.

Temppeliaukion kirkossa ONV:n tytöt esiintyivät Kannel-
kuoron konsertissa.

Joulunäytöksessä Espoonlahden urheiluhallilla esitettiin 
ensimmäisen kerran legendaariseksi muodostunut tunnelmal-
linen Piian suunnittelema kynttiläohjelma.

Seuran ensimmäinen harjoitusleiri ulkomailla pidettiin hiih-
tolomalla 1989 Leningradissa. Leirille osallistui 14 voimistelijaa 
valmentajansa Piia Murtoniemen johdolla. Matkanjohtajana 
toimi seuramme perustajajäsen ja pitkäaikainen ohjaaja Brita 

Schüller. Leningradissa valmennuksesta huolehti Malaja-
teatterin entinen primaballerina Alexandra Malgina. Matkaa 

varten kerättiin rahaa mm. kirpputorilla Esson lipan alla, 
samalla viihdytettiin yleisöä Flyersillä. Seura hankki uudet 
turkoosit verkkarit. Leningradiin matkattiin junalla ja 
Neuvostoliitossa riitti ihmettelemistä olarilaisille. Leirin oh-

jelma koostui pääosin balettitunneista. Lisäksi Alexandra opetti 
ryhmälle kaksi suunnittelemaansa ohjelmaa, joista Dosados on 
säilynyt ohjelmistossa viime vuosiin saakka.

Musiikista liikkumaan -tapahtumaan osallistuivat Piian 
10–13-vuotiaat tytöt keilaohjelmalla, joka sai valtakunnallises-
sa tapahtumassa kunniamaininnan parhaasta koreografiasta. 
Tytöt esiintyivät myös Helsingin piirin näytöksessä Savoy- 

teatterissa sekä Naisvoimistelupäivän näytöksessä Kansallis-
teatterissa marraskuussa. Naisvoimistelupäivän näytöksiin oli 
kova karsinta ja tapahtuma oli voimistelijoille jopa kilpailuja 
tärkeämpi. Musiikista liikkumaan -tapahtumaan osallistuivat 
myös 13–15-vuotiaat Piian Pink ladyt. ONV:n kevätnäytöksessä 
esiintyi mm. Elina Pullin äiti-lapsi-ryhmä. 

Seuran joulunäytös pidettiin ensimmäisen kerran Espoon 
kulttuurikeskuksen Tapiola salissa. Esiintyjien joukossa olivat 
mm. Ida ja Eemeli.

Kevään 1990 piiri- ja valtakunnallisissa joukkuevoimistelun 
mestaruuskisoissa kilpaili neljä Piian valmentamaa Olarin jouk-
kuetta. Tuloksena oli kaksi piirin mestaruutta, toinen ja kolmas 
sija. 

Kesäkuussa Suomen suurkisat kokosivat taas kaikki voimis-
telun ja urheilun ystävät Helsinkiin. Donna Mobile oli SNLL:n 
päänäytös stadionilla, johon osallistui 20 000 tyttöä ja naista, 
ONV:sta 114 voimistelijaa. Aurinko nousee -ohjelman harjoi-
tuksessa riitti hellettä. Suurkisojen yhteydessä järjestettiin kan-
sainvälinen voimistelunäytös jäähallissa, jossa tytöt esittivät 
Famen. 

Piian suunnittelema ja ohjaama Makaaberi tanssi esitettiin 
Suurkisanäytöksessä Kansallisteatterissa sekä Naisvoimistelu-
päivänäytöksessä Finlandia talolla, joka televisioitiin. Tyttöjen 
esityksestä oli myös värikuva seuraavan päivän Helsingin sano-
mien urheilusivuilla.

1987-1990
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Vuoden 1991 päätapahtuma oli Gymnaestrada -voimistelu-
festivaalit Amsterdamissa heinäkuussa. Olarin tytöt osallistui-
vat Aurinko nousee -kenttäohjelmaan. Suomen näytöksessä 
seuramme tytöt esittivät myös Piian suunnitteleman ja ohjaa-
man keilaohjelman. Harjoitusten ja esitysten lomassa aikaa jäi 
myös kanava-ajelulle sekä puukenkäverstaaseen tutustumisel-
le.

Keväällä 1991 pidettiin seuran 10-vuotisjuhlanäytös Tapiola-
salissa.  

Marraskuussa ONV:n tytöt esiintyivät Nuorkauppakamarin 
maailmankongressin seuralaisille Silja Serenadella. Mukana oli 
myös tyttöjä syksyllä aloittaneesta rytmisen kilpavoimistelun 
5–8 -vuotiaiden ryhmästä.

Vuonna 1992 harjoiteltiin seurassa ahkerasti kilpailuohjel-
mia, sekä pakollisia, vapaa- että välineohjelmia. SNLL:n junio-
reiden joukkuevoimistelun mestaruuskilpailut pidettiin Valkea-
koskella ja senioreiden  Keravalla. Kisoihin osallistui seurastam-
me ennätysmäärä joukkueita. Kilpailujoukkueiden valmentaji-
na toimivat Piia Murtoniemi-Uusitalo, Nora Thodén ja Johanna 
Jauhiainen. Johannan 10–13 -vuotiaiden ja 13–16 -vuotiaiden 
joukkueet osallistuivat pakollisen ohjelman sarjaan. Noran 
joukkue oli mukana 10–13 -vuotiaiden välinesarjassa naruoh-
jelmallaan. Piian 13–16 -vuotiaiden joukkue sijoittui pronssille 
vapaaohjelmallaan Jääkukat, saman ikäluokan välinesarjassa  
joukkue sijoittui neljänneksi pallo-vanneohjelmallaan Tulisie-
lut. 16–18 -vuotiaiden välinesarjan voitti Piian joukkue pallo-
ohjelmallaan Uhrit. Saman ikäisten vapaaohjelman sarjassa ty-
töt sijoittuivat toiseksi ohjelmallaan Oodi keväälle. SM-kisoissa 
tytöt saavuttivat neljännen sijan. 

Kisoissa onnea oli toivottamassa voimistelijoiden maskotti 
Bubba.

Piian valmentamat pikkurytmiset osallistuivat rytmisen kilpa-
voimistelun kisoihin.

Kilpailuohjelmien lisäksi ehdittiin harjoitella näytösohjelmia 
moniin esityksiin kuten alokkaiden tulojuhlaan Upinniemessä, 
itsenäisyyspäiväjuhliin ja tietysti seuran kevät- ja joulunäytök-
seen, jossa esitettiin Voodootanssi.

1993 Olarin Naisvoimistelijat pärjäsivät hyvin Helsingin piirin 
Musiikista liikkumaan -tapahtumassa. Kunkin sarjan piirikat-
selmuksen voittaja pääsi valtakunnalliseen tapahtumaan Iisal-
meen. Olarista mukana oli neljä joukkuetta: Piia Murtoniemi-
Uusitalon 8–10-vuotiaat Vitamiinit, Johanna Jauhiaisen  
10–13-vuotiaat Nallet, Nora Thodénin 13–15-vuotiaat 
Hämähäkit sekä Piian 16–18-vuotiaat ohjelmallaan Love Story.  

SNLL:n joukkuevoimistelun mestaruuskilpailut järjestettiin 
keväällä Raisiossa, jossa kilpailtiin sekä vapaa- että välineohjel-
milla. Piian pikkurytmiset muodostivat 8–10-vuotiaiden tyttö-
jen joukkueen. Lisäksi  kilpailuihin osallistuivat mm. Johannan 
tytöt pallo-ohjelmalla ja Noran tytöt keilaohjelmalla. Piia 
Murtoniemi-Uusitalon 16–18 -vuotiaat tytöt sijoittuivat hope-
alle vanneohjelmallaan. Joukkuevoimistelun SM-kilpailuissa 
Kokkolassa Piian tytöt edustivat Olarin Naisvoimistelijoita 
Exodus -vapaaohjelmalla. 

Kiel-viikoilla Saksassa kesäkuussa ONV:n tytöt edustivat 
SNLL:a ja syyskuussa tytöt olivat esiintymismatkalla Istanbulis-
sa. Kolmeen näytökseen oli harjoiteltu Piian ohjauksessa 
kilpailuohjelmia ja tansseja.

1991-1993
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Maaliskuussa 1994 Piian ja Johannan tytöt esiintyivät voi-
misteluseura Stockholms flickorna -seuran 25-vuotisjuhlanäy-
töksessä Tukholmassa. Tytöt esittivät naruohjelman Abban 
musiikkiin, herkän nauhaohjelman Sibeliuksen Valse Tristeen 
sekä ohjelman Dosados.

Kauden aikana seuramme rytmiset kilpavoimistelijat saivat 
palkintoja useissa eri kisoissa. Blue Ribbon Games -kilpailuissa 
Turussa maaliskuussa palkittiin Tiina Virtanen ja Jenna 
Pietiläinen. 

SNLL:n joukkuevoimistelun aluekilpailuissa Piian kolme 
joukkuetta ottivat alle 10-vuotiaiden sarjassa kolmoisvoiton. 
SNLL:n junioreiden mestaruuskilpailut pidettiin Valkeakos-
kella. Heinäsirkat voittivat alle 10-vuotiaiden sarjansa ylivoi-
maisesti. Tytöt esittävät kilpailuohjelmansa myös television 
Jumppashow’ssa. Samassa alle 10-vuotiaiden sarjassa Piian 
toinen joukkue sijoittui pronssille. Alle 10 -vuotiaiden pakolli-
sen joukkuevoimisteluohjelman sekä uuden valtakunnallisen 
voimistelun starttimerkin laati Piia Murtoniemi-Uusitalo. SM-
kisoihin Vantaalla osallistuivat Piian yli 18-vuotiaat tytöt. 

Elokuussa Balttilaisiin kisoihin Malmöhön matkasivat Piian 
pienet tytöt ”ampiaisina”. Huoltajat olivat mukana esitykses-
sä ”lehminä”. Malmössä esitettiin mm. Piian suunnittelema 
SNLL:n tilausohjelma ohjelma Kesän maku yhdessä Hyvinkään 
Naisvoimistelijoiden kanssa. 

Syksyllä järjestettiin SNLL:n välinemestaruuskilpailut Hyvin-
käällä. Kisoihin osallistuivat mm. Piian 10–13-vuotiaat 
Marionetit keilaohjelmallaan (8).

Joulukadun avajaisissa Helsingissä esiintyi Espan lavalla seu-
ramme tyttöjä.

1995 SvoLi:n joukkuevoimistelun mestaruuskilpailuiden 
vapaaohjelmaan osallistuivat mm. Johanna Jauhiaisen 10–12 
-vuotiaat tytöt. Samassa ikäsarjassa kilpailivat myös Piia 
Murtoniemi-Uusitalon Safiirit sijoittuen toiseksi.

Syksyllä oli puolestaan Raisiossa joukkuevoimistelun väli-
nemestaruuskilpailut. Piian 8–10 -vuotiaat voittivat sarjansa 

naruohjelmallaan ja 10–12 -vuotiaat Smaragdit saivat pallo-
ohjelmallaan hopeaa. Dynamot kilpailivat 14–16-vuotiaiden 
sarjassa valmentajinaan Anneli Laine, Jaana Asikainen ja Hanna 
Savolainen ja sijoittuivat SM-kilpailuissa neljänneksi.

Rytmisen kilpavoimistelun RKV 1 -ryhmän ohjauksesta vasta-
si Piia Murtoniemi-Uusitalo.

Kilpailutoiminnan lisäksi lasten- ja nuorten harrasteryhmät 
toimivat seurassa aktiivisesti. Hannele Kitunen on leikittänyt ja 
laulattanut Olarin vauvoja monen vuoden aikana. 

Rytmisen kilpavoimistelun aluemestaruuskilpailuissa palkin-
noille sijoittuivat Olarin voimistelijoiden Heidi Hyttinen, Essi 
Raitio ja Tiina Virtanen keilaohjelmillaan. Juuli Topp taituroi 
nauhan kanssa SM-kisojen karsinnassa.

Joukkuevoimistelun SvoLi:n mestaruuskisoissa keväällä Piian 
8–10 -vuotiaat Kukat voittivat sarjansa. 

SM-kilpailuihin Seinäjoella osallistui Annelin ja Jaanan 
valmentama 14–16 -vuotiaiden joukkue Dynamot sijoittuen 
pronssille. 

Naisliikunta 100 vuotta juhlavuoden päätapahtuma  oli SYKE 
100 kesäkuun alussa Helsingissä. Seuramme tytöt osallistuivat 
sekä kenttänäytökseen että lukuisiin tapahtumiin ja näytöksiin 
ympäri Helsinkiä. Muun muassa kansainvälisessä voimistelu-
näytöksessä Kaupunginteatterissa esiintyivät Kukat. Valioryh-
mä esiintyi puolestaan Kansallisteatterissa Tellervo Perttilän 
suunnittelemalla perinteisellä voimisteluohjelmalla. Johannan 
tytöt esiintyivät oopperan amfiteatterilla ohjelmallaan 
Karuselli. Aerobicin EM-kilpailujen avajaisissa taas esiintyivät 
Piian RKV-tytöt Tuuli Matinsalon aerobickoreografialla. SYKE 
100 -kulkueeseen valmistauduttiin Senaatintorilla.

Syksyllä joukkuevoimistelun välinemestaruuskilpailut pidet-
tiin Mäntsälässä. Dynamot voittivat 14–16-vuotiaiden sarjan 
Anneli Laineen suunnittelemalla ohjelmalla. Mitali oli Olarin 
Voimistelijoiden ensimmäinen kultainen SM-tasolla. Annelin 
10–12-vuotiaiden joukkue Atomit sijoittui sarjassaan toiseksi 
pallo-ohjelmallaan. 

1994-1996
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Anneli Laineen tekemästä Cheerleader- ohjelmasta tuli suo-
sittu esitys muutamaksi vuodeksi. Ohjelmaa esitettiin ensim-
mäisen kerran jo vuonna 1996 kesällä uinnin SM-kilpailuissa 
Espoonlahden uimahallissa. Lisäksi ohjelmaa on esitetty mm. 
Itäkeskuksessa jumppaviikon tapahtumassa, Next Step -mes-
suilla, SvoLin näytöksessä Järvenpäässä, Kulttuuri- ja urhei-
luseminaarissa Smolnassa sekä PINK-kisoissa (kansainväliset 
joukkuevoimistelukisat) kesäkuussa. 

Kevään joukkuevoimistelun Dynamoiden vapaaohjelman ko-
reografiasta vastasi Pulmu Puonti. SM-kilpailut pidettiin 
Kemissä, jonne matkustettiin lentokoneella. Matkan tuloksena 
olikin hienosti 2. sija ja tytöt edustivat Suomea kansainvälisissä 
joukkuevoimistelun PINK-kisoissa kesäkuussa Helsingissä. 

OVO:n nuori juniorojoukkue, Anneli Laineen valmentamat 
Atomit, osallistui Suomen maajoukkueena rytmisen voimis-
telun EM-kilpailuihin keväällä 1997 Kreikan Patraksessa. Kisat 
olivat seuran historiassa ensimmäiset kansainväliset arvokilpai-
lut. Tytöt voimistelivat hyvin sijoittuen kymmenenneksi.

Syksyn välinemestaruuskilpailut pidettiin Kotkassa. Kisoissa 
kilpailivat kuusi OVO:n joukkuetta: 8–10 -vuotiaiden sarjassa 
Veera Kuparisen Neutronit sekä 10–12 -vuotiaiden sarjassa 
Hanna Asikaisen Protonit ja Anneli Laineen Elektronit. 12–14 
-vuotiaiden sarjassa kilpailivat Pia Viinamäen Ionit sekä Anneli 
Laineen Atomit. 14–16 -vuotiaiden sarjassa Anneli Laineen ja 
Jaana Asikaisen valmentamat Dynamot voittivat SM-kultaa vai-
kuttavalla espanjalaisaiheisella keilaohjelmalla.

Huhtikuussa 1998 pidettiin aerobicin SM-kilpailut Helsingis-
sä. Kilpailuissa OVO:n Eeva Oinonen sijoittui naisten sarjassa 
neljänneksi. Tulokkaiden sarjassa kilpailivat Armi Arslanbayrak 
ja Liisa Loikas, nuorten sarjassa Vuokko Valta ja joukkueessa 
Lotta Roselius, Vuokko Valta ja Jenni Viskari. Petri Juden kilpaili 
myös tulokkaiden sarjassa ja tuloksena oli sarjan SM-kulta. 

Kesä-heinäkuun vaihteessa Elektronit, Atomit ja Dynamot 
matkustivat esiintymään Riccioneen Italiaan, jossa pidettiin 
Festival del Sole -voimistelutapahtuma. Tapahtumassa esi-
tettiin mm. syksyn välineohjelmia: Eletronien pallo-ohjelma, 
Atomien vanneohjelma ja Dynamoiden keilaohjelma. Lisäksi 
esitettiin mm. Muukalaiset -välinekavalkadi. 

SvoLi:n kevään mestaruuskilpailuihin osallistuivat mm. 
Hanna Asikaisen Protonit vapaaohjelmallaan. Syksyn väline-
mestaruuskilpailuissa Seinäjoella Jaana Asikaisen ja Anneli 
Laineen Dynamot voittivat 16–18-vuotiaiden sarjan Suomen 
mestaruuden. 

Rytmisen kilpavoimistelun junioreiden SM-kisoihin osallis-
tuivat seurastamme Annelin valmentamina joukkue ja yksilö-
voimistelijat Jenna Pietiläinen, Tiina Virtanen, Juuli Topp, Essi 
Raitio ja Heidi Hyttinen. Tiina saavutti neliottelussa pronssia 
ja oli pallo-ohjelman toiseksi paras. Juuli sijoittui neliottelussa 
viidenneksi. Elektronit-joukkue sijoittui SM-hopealle keilaohjel-
malla, jonka koreografia oli Annelin ja Antton Laineen. 

Huhtikuussa 1999 OVO:n Elektronit osallistuivat Budapes-
tissa rytmisen voimistelun kansainvälisiin kisoihin. Kuukautta 
myöhemmin pidettiin rytmisen EM-kisat myös Budapestissa. 
Kisoissa Suomea edustivat OVO:n Anneli Laineen valmentamat 
joukkueet; juniorijoukkue Elektronit nauhaohjelmalla ja seni-
orijoukkue Atomit keilaohjelmalla ja nauha-vanne -ohjelmalla. 
Kaikkien ohjelmien koreografian suunnittelivat Anneli ja 
Antton Laine. 

Kesäkuussa järjestettiin kansainväliset joukkuevoimisteluki-
sat (PINK-kisat). OVO:n tyttöjä oli mukana kisatoimitsijoina. 

Syksyn kohokohta oli OVO:n seniorijoukkueen Atomien 
osallistuminen Suomen edustajana rytmisen  voimistelun MM-
kisoihin Osakassa. Joukkue osallistui MM-kisoihin kahdella oh-
jelmallaan; keilaohjelmalla ja nauha-vanne -ohjelmalla.

Joukkuevoimistelun mestaruuskilpailuihin osallistuivat mm. 
Ionit vapaaohjelmallaan valmentajinaan Liisa Loikas ja Eeva  
Oinonen sekä Kvarkit 8–10 -vuotiaiden sarjaan naruohjelmal-
laan valmentajinaan Satu Huokuna ja Elina Savolainen.

SvoLi:n ja Nuoren Suomen yhteistyön tuloksena syntyi tuote-
paketti Liikuntaleikkikoulu, joka seurassamme pyörähti käyntiin 
jo syksyllä 1996. Liikuntaleikkikoulu kehitettiin yhdistysten 
ja eri lajien urheiluseurojen käyttöön luomaan laadukkaita 
liikunnallisia hetkiä alle kouluikäisille lapsille ja heidän van-
hemmilleen. Liikuntaleikkikoulun tavoitteena on monipuolisten 
liikunnallisten perustaitojen oppiminen ennen lajitaitojen har-
joitteluun siirtymistä.

1997-1999
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Toukokuun lopulla pidettiin Helsingissä ensimmäiset jouk-
kuevoimistelun MM-kilpailut. Kilpailuihin valittiin osallistujat 
kevään SM-tulosten perusteella. OVO:n Atomit-joukkue oli mu-
kana MM-kilpailuissa voitettuaan 16–18 -vuotiaiden SM-kultaa 
vapaaohjelmallaan.

Kesä-heinäkuun vaihteessa OVO osallistui suurin joukoin 
Italian Festival del Sole -voimistelutapahtumaan. Mukaan läh-
tivät Atomit, Elektronit, Protonit ja Ionit. Olarilaisilla oli esitet-
tävänään lukuisia joukkuevoimistelun ja rytmisen voimistelun 
ohjelmia. Atomit, Elektronit ja Ionit osallistuivat tapahtuman 
avajaisiin Suomen kenttäohjelmalla. Elektronit ja Atomit esitti-
vät ohjelman Safari, joka koostui useasta välineosuudesta. 
Ionit ja Protonit puolestaan tanssivat Jailhouse Rock:n tahdis-
sa. Lisäksi Ionit esittivät ohjelman Alkuasukkaat. 

Syksyn joukkuevoimistelun SM-välinemestaruuskilpailut pi-
dettiin Keravalla. OVO:lle kisat olivat menestys. Tuloksena oli 
hienosti kolme Suomen mestaruutta, johon mikään muu seura 
ei ole aikaisemmin pystynyt. Anneli Laineen ja Jaana Asikaisen 
valmentamat Dynamot voittivat naisten sarjan keilaohjelmal-
laan, Annelin ja Jenni Reijosen valmentamat Atomit 16–18 v. 
sarjan nauhaohjelmallaan sekä Annelin ja Inka Sainin valmen-
tamat Elektronit 14–16 -vuotiaiden sarjaan keilaohjelmallaan. 

Rytmisen voimistelun junioreiden SM-kisoissa OVO:n Ksenija 
Akkonen voitti neliottelun, narun, pallon ja vanteen ja oli kei-
loissa hopealla. Juuli Topp sijoittui senioreiden Pohjoismaiden 
mestaruuskisoissa viidenneksi. Ohjelmien koreografiat suun-
nitteli Antton Laine sekä tyttöjen valmentaja Anneli Laine. 

Espoon kaupunki on huomioinut Anneli Laineen ja palkinnut 
hänet kunniamaininnalla Vuoden valmentaja 1999 ja  Vuoden 
valmentaja 2000. 

Elektronit (Elina Happonen, Maijastiina Koskimies, Christina 
Mavrakis, Aino Niittylä ja Katja Noponen) voitti rytmisen voi-

mistelun seniorijoukkueiden Suomen mestaruuden keväällä 
2001. Madeiralla rytmisen voimistelun kansainvälisissä kilpai-
luissa Elektronit voitti kultaa kokonaiskilpailuissa ja Ranskassa 
Thiaisissa Elektronit oli viides. Kesäkuussa Sveitsin Genevessä 
rytmisen voimistelun EM-kilpailuissa sijoitukset: keila-ohjel-
malla 10. ja naru-pallo-ohjelmalla 14.

Suomen mestaruuksia voitettiin kolme, Protonit vapaaohjel-
malla (14–16 v.), Elektronit (14–16 v.) ja Dynamot (naiset) vä-
lineohjelmalla. SM-hopeaa saavutti Dynamot vapaaohjelmalla 
ja Protonit sekä Ionit (16–18 v.) välineohjelmalla. SM-pronssia 
voimistelivat Ionit vapaa-ohjelmalla ja Protonit välineohjelmal-
la. Täyden suoran mitalit: Protonit kultaa, Dynamot hopeaa ja 
Ionit pronssia. 

Kesäkuussa Dynamot voimisteli OVOlle ensimmäisen MM-
mitalin Tallinnassa pidetyissä IFAGG:n toisissa maailmanmes-
taruuskilpailuissa. Tavoitteena oli finaalipaikka ja pronssinen 
mitali tuli iloisena yllätyksenä kaikille. Voiton vei Viron Piruett-
joukkue ja hopealle sijoittui Pantterit.

Seuran 20-vuotistaivalta juhlittiin näyttävästi Tapiolan kult-
tuurikeskuksessa 8.5.2001. Esitysohjelmissa oli mukana van-
hoja upeita esityksiä kuten Piia Murtoniemi-Uusitalon unoh-
tumaton Makaaberi-tanssi vuodelta 1990, Flyers v. 1986 sekä 
Pietarin Malaja-teatterin entisen priimaballerinan, Alexandra 
Malginan, 1994 tekemä esitys Dosados. Vanhojen esitysten 
harjoittelua ohjasi ja valvoi Piia Murtoniemi-Uusitalon lisäksi 
Johanna Jauhiainen ja esiintymään saatiin useita valioesiin-
tyjiä. Onnistuneen ja upean näytöksen jälkeen järjestäjät rie-
muitsivat.

Alle 10 v. joulunäytöksessä esiintyivät voimisteluryhmän lu-
mikeijukaiset ja Hannele Kitusen satumusiikkitontut. 

2000-2001
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KULTAA! Seuran joukkuevoimistelun ja rytmisen voimistelun 
kisamenestys oli huikea vuonna 2002.  

Dynamot sai kultaa Prahassa juhannuksena pidetyissä jouk-
kuevoimistelun MM-kilpailuissa upealla Belle – ohjelmalla, jon-
ka koreografiasta vastasi Antton Laine ja valmentamisesta 
Anneli Laine-Näätänen ja Jaana Asikainen. Kannustus Prahassa 
oli kova, ja mestarit otettiin juhlallisesti vastaan Helsinki-
Vantaan lentokentällä.

Suomen mestaruuksia tuli useita; Elektronit (14–16 v.) ja 
Dynamot (naiset) vapaaohjelmilla, Elektronit (14–16 v.) väline-
ohjelmalla. SM-pronssia saavutti Neutronit (14–16 v.) välineoh-
jelmalla. Etelä-Suomen aluemestaruuksia saatiin kuusi.

Rytmisessä voimistelussa OVOn voimistelijat osallistuivat 
useisiin kilpailuihin SM-kilpailuissa sekä juniori- että seniori-
sarjoihin. Luokkanousuissassa päästiin siirtymään ylempiin 
sarjoihin. Ksenija Akkonen voimisteli itsensä sekä Suomen että 
Pohjoismaiden mestariksi seniorisarjassa ja osallistui useisiin 
kansainvälisiin kilpailuihin mm. Virossa, Bulgariassa, Kreikassa, 
Ranskassa, Saksassa sekä EM kilpailuihin Espanjassa.  

Espoon kaupunki nimesi vuoden valmentajaksi kolmannen 
kerran peräkkäin Anneli Laine-Näätäsen sekä vuoden joukku-
eeksi Dynamot. 

SvoLi nimesi vuoden valmentajaksi Anneli Laine-Näätäsen, 
vuoden joukkueeksi OVOn Dynamot sekä vuoden parhaaksi 
rytmiseksi voimistelijaksi Ksenija Akkosen. 

Vuonna 2002 aloitettiin yhteistyössä T:mi Sambic:n kanssa 
naisten Sambic-ryhmä, ja syyskauden lopulla ryhmä innostui 
esiintymään SAMBIC-näytöksessä ja OVOn joulunäytöksessä.

Vuoden 2003 suurin ja näkyvin projekti oli joukkuevoimis-
telun (jv) MM-projekti. Dynamoiden lisäksi Elektronit valittiin 

edustamaan Suomea joukkuevoimistelun MM-kilpailuissa 
Itävallan Grazissa 22.–25.5.2003. Dynamot voitti MM-kultaa 
jo toistamiseen ja Elektroneiden kaunis esitys toi joukkueelle 
MM-hopeaa Viron GC Janika -joukkueen jäädessä pronssille. 
Kannustusjoukot puettiin puheenjohtaja Virpi Virtasen toimes-
ta yhtenäiseen edustuspaitaan .

Dynamot 2003; Hanna Aalto, Helena Laavi, Liisa Loikas, Jenni 
Reijonen, Paula Thesleff, Juuli Topp, Sara Törnqvist, Tiina 
Virtanen. Elektronit 2003; Maijastiina Koskimies, Anna Kurkela, 
Christina Mavrakis, Aino Niittylä, Katja Noponen, Essi Raitio, 
Joanna Savolainen.

SM-kultaa saivat jv-vapaaohjelmilla Dynamot (naiset) ja 
Elektronit (16–18 v.), Neutronit (14–16 v.) ylsivät hienosti ho-
pealle. Elektronit (16–18 v.) sai kultaa syksyn välinemestaruus-
kilpailuissa ja Neutronit (14–16 v.) pronssia. Seura vei kevään 
kilpailuihin 17 joukkuevoimistelun joukkuetta, joka oli siihenas-
tinen uusi osallistujaennätys. 

Rytmisessä voimistelussa osallistuttiin useisiin kotimaan kil-
pailuihin kevään aikana. Ksenia Akkonen lopetti upean uransa 
keväällä. Kesällä valmentaja Tuuli Mavrakis ja yksilövoimisteli-
jat siirtyivät Suomalaiseen Voimisteluseuraan (SVS) Helsinkiin. 

SVoli nimesi vuoden valmentajaksi Anneli Laine-Näätäsen, 
vuoden parhaaksi joukkueeksi OVOn Dynamot ja antoi kun-
niamaininnan Elektronit-joukkueelle MM-mitalista. Lisäksi 
Suomen Valmentajat ry nimesi Anneli Laine-Näätäsen vuoden 
naisjoukkuevalmentajaksi.  

Hannele Kitunen on toiminut harrasteohjaajana vuodesta 
1993 liikuttaen aikuis-lapsiryhmiä musiikin parissa (1–5 v. lap-
set) ja satumusiikki-liikunnassa.

2002-2003
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Dynamot lunasti neljännen maajoukkuepaikan vuoden 2003 
MM-mestaruudellaan ja Elektronit valittiin edustamaan Suo-
mea Vantaan Fridojen ja Seinäjoen Astrojen ohella. Ei kahta 
ilman kolmatta – Dynamot voitti kolmannen kerran MM-kultaa 
Bulgarian Sofiassa pidetyissä MM-kilpailuissa.

Suomen mestaruuksia sai Dynamot (naiset) vapaaohjelmalla, 
Neutronit (16–18 v.) sekä Deltat (14–16 v.) välineohjelmilla 
(4)  ja SM-hopeaa Elektronit (naiset) välineohjelmalla. Etelä-
Suomen aluemestaruuksia välineellä saatiin OVOlle peräti 
kahdeksan.  

Elektronit voitti upeasti hopeaa syksyllä Helsingissä pidetyssä 
kansainvälisissä SVoLi Games – kilpailuissa. 

Rytmisen voimistelun voimistelijat Fotonit ja Fosforit osallis-
tuivat vuoden aikana kotimaassa useisiin kilpailuihin joukkue-
voimistelun ohella. 

Italian Riccioneen Festival del Sole -viikolle lähdettiin 10 
joukkueen voimin. 

Helsingin Urheilutoimittajat ry valitsi Pääkaupunkiseudun 
parhaaksi Olarin Voimistelijoiden joukkuevoimistelijat, 
Dynamot. 

Tapiolan urheiluhallin kattoon saatiin viisi MM-mitalikylttiä 
OVOn joulunäytökseen 12.12.2004, suunnittelun lahjoitti 
olarilainen mainostoimisto Adverbi. Tapiolan urheiluhallin ylä-
aulaan saatiin OVOlle omat palkintokaapit Espoon kaupungilta.

Dynamoiden Juuli Topp valittiin olympiasoihdun kantajaksi 
Helsinkiin 2.7. Valinta tapahtui Samsungin äänestyksessä ke-
väällä 2004. Historialliseen tehtävään haki, ilmoitettiin ja ää-
nestettiin yli kahta tuhatta suomalaista.

OVO järjesti ensimmäistä kertaa Etelä-Suomen aluemesta-
ruuskilpailut sekä asematapahtuman Tapiolan urheiluhallilla 
9.–10.4.2005. Kilpailuihin osallistui yli 150 joukkuetta, n. 1500 
kilpailijaa, 3500 hengen yleisö ja noin 400 tuomaria, toimitsi-
jaa ja kisan järjestäjää. 

Joukkuevoimistelu jatkui menestyksekkäästi eri kilpailuissa. 
SM-kilpailuissa Nurmossa Neutronit 16–18 v. sarjassa voitti 
kultaa ja Deltat hopeaa 14–16 v. Neutronit valittiin edusta-
maan Suomea joukkuevoimistelun MM-kilpailuihin Tanskaan 
ja joukkue saavutti alkukilpailun 8. sijan, mutta ei maakiintiön 

vuoksi päässyt loppukilpailuun. Neutronit sai 4. sijan Svoli Ga-
mes -kilpailuissa lokakuussa.

Deltat (14–16 v.) voitti joukkuevoimistelun kansainvälisen 
lajiliiton IFAGG:n 1. juniorimestaruuskilpailut Tsekeissä. 

Syyskuussa OVO järjesti ensimmäisen rytmisen voimistelun 
lasten kansainvälisen kutsukilpailun – OVO Cupin. Kilpailuun 
osallistui 77 voimistelijaa seitsemästä eri maasta ja 13 eri seu-
rasta. 

Syk syn välinekilpailuissa Dynamot voitti kultaa naisten sar-
jassa ja 14–16 v. sarjassa Alfat kultaa ja Deltat hopeaa.

Syksyn kotimaisissa välinemestaruuskilpailuissa OVOn jouk-
kueet voittivat kaikki sarjat ja vuoden aikana osallistuttiin usei-
siin kansainvälisiin kilpailuihin Virossa, Tsekeissä sekä Suomes-
sa SVoLi Gamesiin ja Voglia Tournamentiin. 

Rytmisen voimistelun joukkueet Fosforit ja Fotonit kilpailivat 
sekä yksilöinä että joukkueina.

OVO järjesti IFAGG:n juniorijoukkueiden katsastuskilpailun 
18.2.2006 Tapiolan urheiluhallilla, Alfat ja Ampeerit valittiin 
edustajiksi. Alfat sai kultaa IFAGG:n juniorimestaruuskilpailuis-
sa Tallinnassa 24.-25.3.2006. Alfat voittivat lähes jokaisen kan-
sainvälisen kilpailun, joihin joukkue osallistui.

Olarin Voimistelijat järjestivät toisen kerran peräkkäin Svolin 
Etelä-Suomen alueen mestaruuskilpailut ja asematapahtuman 
8–9.4.2006. 

SM-kilpailuissa Turussa kultaa saavuttivat Dynamot (naiset) 
ja Alfat (14–16 v.), SM-pronssia voittivat Deltat (16–18 v). 

Kesällä SunSvoli -suurtapahtumaan osallistui 160 OVO-
laista. Dynamot voittivat neljännen maailmanmestaruuden 
Tampereella SunSvolin yhteydessä pidetyssä MM-kilpailuissa 
9.–10.6.2006 upealla ohjelmallaan Myrskyluodon Maija.

Rytmisessä voimistelussa Fosforit ja Fotonit kilpailivat yksi-
löinä. Kansainvälinen rytmisen voimistelun kutsukilpailu OVO 
Cup pidettiin toisen kerran syyskuussa 2006. 

Italiassa Riccionessa järjestettyyn Festival del Sole -tapahtu-
maan osallistui kuusi OVOn joukkuetta.

Wihuri palkitsi yhdessä SLU:n kanssa ansiokkaita liikunta- ja 
urheiluseuroja Vierumäellä järjestetyillä Hyvä Seura -päivillä 
6.–7.10.2006. OVOlle myönnetty pääpalkinto on 10 000 euroa. 

2004-2006
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Vuosi 2007 oli uusien ovolaisten voimistelutähtien nousun 
aikaa.

OVOn neljä rytmisen voimistelun yksilöä osallistui vuoden 
alussa Los Angelesissa, Californiassa järjestettyyn LA Lights -
kilpailuun. Johanna Vikkula suoritti tasaisen varmasti kaikki 
neljä kilpailuohjelmaansa ja voitti upeasti kokonaiskilpailun.

Dynamoiden lopettaessa vuoden vaihteessa menestyksek-
kään uransa, junioreiden sarjasta noussut Deltat-joukkue otti 
seuran naisten edustusjoukkueen tittelin. Deltat suorittivat 
upean sarjanousun ja sijoittuivat ensimmäisissä naisten maa-
ilmanmestaruuskilpailuissaan parhaana suomalaisjoukkueena 
aivan mitalisijojen tuntumaan, sijalle 4. Kansainvälistä kisame-
nestystä täydensivät myös Deltojen maailmancupin mitalisijat.

Vaikka mitalia ei naisten MM-kilpailusta tänä vuonna tullut-
kaan, junioreiden maailmanmestaruuskisoista OVO sen sijaan 
nappasi ykkössijan. Tapiolan urheiluhallilla järjestettiin viikon-
loppuna järjestyksessään kolmannet junioreiden maailman-
mestaruuskilpailut. OVO on tuonut myös edellisistä kisoista 
kirkkaimmat mitalit, Deltat voittivat mestaruuden vuonna 2005 
ja Alfat vuonna 2006. Ampeerien kultaista kautta täydensi 
vuonna 2007 myös junioreiden maailmancupin voitto.

Joukkuevoimistelun SM-kilpailuista OVO nappasi kolme 
mitalia. Kuvassa Deltat, Alfat ja Ampeerit. 

OVOlle myönnettiin Svolin (nykyinen Suomen Voimistelu-
liitto) PRIIMA-aikuisliikunnan laatusertifikaatti. PRIIMA -laatu-
seurat ovat seuroja, joilla on säännöllistä aikuisten kunto- ja 
terveysliikuntatoimintaa. Tarjonta on monipuolista ja luotetta-
vaa. Jumppatunneista on hyvät tuntikuvaukset, jotka auttavat 
liikkujaa löytämään itselleen sopivat tunnit.

Rytmisen voimistelun joukkueiden SM-kilpailuista OVOn 
Fotoneille hopeaa.

OVOn pikkujumpparit esiintyivät Mäntsälän asematapahtu-
massa.

Suomen Valmentajat ry valitsi OVOn päävalmentaja Anneli 
Laine-Näätäsen kolmannen kerran joukkuelajien vuoden nais-
valmentajaksi. Valinnan perusteena oli nuoren Deltat-joukku-
een nostaminen maailman huippujen joukkoon.

Seuran joulunäytös kokosi yhteen LänsiAuto Areenalle kakki 
OVOn harrasteryhmät ja valmennusryhmien voimistelijat. Illan 
aikana lavalla nähtiin parikymmentä upeaa esitystä ja yli 600 
ovolaista voimistelijaa.

20072007
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Vuosi 2008 voimisteltiin varmoin ovolaisin ottein.
Deltat, Ampeerit ja Fotonit nappasivat kaikki kolme omien 

sarjojensa SM-kultamitalit. Suomenmestaruuskilpailut toi-
mivat samalla myös karsintakilpailuna, joissa Fotonit valittiin 
yhdeksi kolmesta Suomea edustavasta joukkueesta Espanjassa 
pidettäviin junioreiden MM-kilpailuihin. Fotonit voimisteli 
MM-kilpailussa upeasti ensimmäiselle sijalle, ja jatkoivat OVO-
junioreiden MM-kultaputkea.

Myös Deltat ja Ampeerit nappasivat kevään kuluessa naisten 
maajoukkuepaikat. OVOsta Kanadan Torontossa pidettäviin 
joukkuevoimistelun naisten MM-kilpailuihin matkusti kaksi 
joukkuetta. Deltat palautti uransa ensimmäisellä maailman-
mestaruudella Suomen ja espoolaisseuran palkintopallille vuo-
den tauon jälkeen Torontossa Kanadassa. Ampeerit täydensi 
menestystä upeasti viidennellä sijallaan.

Rytmisen voimistelun puolella Johanna Vikkula debytoi juni-
oreiden EM-kilpailuissa sijoittuen Elise-Vantaa-voimisteluseu-
ran Julia Romanjukin ja Meri Kontkasen kanssa joukkuekisassa 
sijalle 22.

Suomen Urheilugaala järjestettiin ensimmäistä kertaa 
2.6.2008. Gaalan tavoitteena on nostaa suomalaisen urheilun 
arvoa ja arvostusta. Olarin Voimistelijat valittiin gaalassa Suo-
men parhaaksi urheiluseuraksi.

Kevätkaudella 2008 OVOssa toteutettiin myös toista kertaa 
harrasteryhmien palautekysely, josta seura sai loistavat arvo-
sanat. Kokonaisarvosana OVOn toiminnasta oli kouluarvosana-
asteikolla 9+.

Kevään 2008 joukkuevoimistelun Etelä-Suomen aluemesta-
ruuskilpailut olivat todellinen menestys OVOlle, sillä se voitti 
kaikkien sarjojen aluemestaruudet ja lisäksi jokainen kisaan 
osallistunut OVOn joukkue nousi palkintosijoille.

Svoli-gaalassa palkitiin vuoden 2008 svolilaiset urheilijat ja 
valmentajat sekä ansioituneet seuratoimijat. Joukkuevoimiste-
lun maailmanmestarit OVOn Deltat palkittiin vuoden joukku-
eena, OVOn päävalmentaja Anneli Laine-Näätänen vuoden val-
mentajana ja OVOn hallituksen jäsen Marja Kallioniemi vuoden 
kouluttajana.

OVO oli mukana Designmuseon näyttelyssä nimeltä 
Fennofolk –new Nordic Oddity. Monitaiteellinen produktio 
analysoi suomalaista kulttuurikenttää uudesta näkökulmasta. 
Näyttelyn malleina toimivat Deltat-joukkueen voimistelijat.

Voitokkaan vuoden päätteksi Anneli Laine-Näätänen, Deltat- 
ja Dynamot- joukkueissa maailmanmestaruuden voittanut Iida 
Taari sekä lukuisat voittoisat koreografiat luonut Antton Laine 
ihastuttivat Linnan juhlissa itsenäisyyspäivänä 6.12.2008.

2008
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Vahvaa tekemistä sekä joukkue- että rytmisessä voimistelussa.
OVOn Deltat palkittiin Suomen Urheilugaalassa voimistelu-

lajien parhaana. Ampeerit tekivät esiintymisellään tunnetuksi 
joukkuevoimistelua.

Vuosi 2009 oli poikkeuksellinen OVOn historiassa, nimittäin 
seurasta ei lähtenyt edustajaa junioreiden MM-kilpailuihin. 
Junioreiden puolustava maailmanmestarijoukkue Fotonit kes-
kittyi kevätkauden rytmiseen voimisteluun.

Olarin Voimistelijat ry (OVO) valittiin 15 muun suomalaisen 
voimisteluseuran kanssa mukaan kaksivuotiseen EU-rahoittei-
seen Liikunnan Kehittämishankkeeseen (LIKE), parantamaan 
Espoon kaupungin liikuntatoimelle ja seuran jäsenille perusvoi-
misteluun liittyviä liikuntapalveluita.

Kevään joukkuevoimistelun aluemestaruuskilpailusta voimis-
teltiin mitalit kaikille OVOn joukkueille. Yhteiskuvassa aluemi-
talistit Magneetit, Siriukset, Capellat, Molekyylit ja Ampeerit.

OVOn Johanna Vikkula otti mitalin kaikista mahdollisista sar-
joista uransa ensimmäisissä rytmisen voimistelun naisten SM-
kilpailuissa. Välinefinaaleissa vahva suoritus pallo-ohjelmassa 
toi 15-vuotiaalle Vikkulalle kultamitalin, nauha- ja naru-ohjel-
mien tuloksena hopeiset mitalit ja vanneohjelmasta pronssia. 
Lauantain neliottelun saldona oli niin ikään hopeaa. 

Olarin Voimistelijoiden rytmisen voimistelun juniorijoukkue 
Fotonit uusi edellisvuoden SM-kultamitalinsa. SM-menestyk-
sen lisäksi espoolaisjoukkue lunasti tavoitteena olleen EM- 
edustuspaikan, jonka myötä Olarin Voimistelijat palaa rytmisen 
arvokisoihin joukkueella ensimmäistä kertaa sitten vuoden 

2001. Joukkueessa voimistelivat Jenna Alavahtola, Pauliina 
Lauri, Laura Mettinen, Aino Pöytäniemi ja Rebecca Sutton. sekä 
SVS:n Inessa Rif. 

Rytmisen voimistelun EM-kilpailuissa Johanna Vikkula sijoit-
tui sijalle 43. ja juniorijoukkue sijalle 15.

Johanna Vikkula jatkoi menestystään rytmisessä voimiste-
lussa, ja voimisteli itselleen MM-paikan Japanin Mieen. Vasta 
15-vuotias MM-kisojen ensikertalainen suoriutui vaativasta 
kisaurakasta kiitettävin arvosanoin ja sijoittui kilpailussa sijalle 
72.

Joukkuevoimistelussa Deltat jakoi voittokulkuaan naisten 
sarjan kärjessä. Maailmancupin ensimmäisen ja toisen osakil-
pailun voiton jälkeen, ovolaisjoukkue voimisteli ennakkosuosi-
kin asemasta MM-kultaa Moskovassa Anton Laineen tekemällä 
tyylikkäällä La Strada -koreografialla. OVOn Ampeerit sijoittui 
MM-kilpailussa viidenneksi. Deltat juhlivat kultamitalia näyttä-
västi Espoossa autokulkueella.

OVO järjesti Espoossa Barona Areenalla Huippuvoimistelua-
tapahtuman, jossa yhdistyivät joukkuevoimistelun maailman-
cupin finaali, rytmisen voimistelun kansainvälinen kutsukilpailu 
sekä voimistelugaala. Kotiyleisön edessä voimistelleet Deltat 
voittivat maailmancupin kokonaiskilpailun, Ampeerit sijoittui-
vat cupissa neljänneksi. Sekä Deltoissa, että rytmisen voimis-
telun yksilönä kilpailussa taituroinut Johanna Vikkula kruunasi 
ovolaisjuhlan ottamalla nauhaohjelmallaan hopeaa.  

2009
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Vuosi täynnä unohtumattomia yllätyksiä.
Menestyksekkään Deltat-joukkueen lopettaessa voimistelu-

uransa, joukkuevoimistelun Suomen kärkijoukkueet Olarin 
Voimistelijoiden Ampeerit ja Vantaan Voimisteluseuran Tiklit 
yhdistävät voimansa kaudelle 2010, nimenään Ampeerit 
OVO/VVS. Ampeereita valmensivat Liisa Lappalainen (OVO) 
ja Liisa Ahlqvist-Lehkosuo (VVS). Joukkue menestyi kauden 
aikana upeasti saaliinaan muun muassa kolme maailmancupin 
osakilpailukultaa, naisten SM-kulta sekä kirkkaimpana maail-
mancupin kokonaiskilpailun voitto.

Kevään 2010 junioreiden MM-kilpailut sekä naisten maail-
mancupin osakilpailut järjestettiin Tsekin Brnossa. Kisamat-
kasta teki unohtumattoman Islannin tulivuorenpurkaus, jonka 
aikaansaama tuhkapilvi sulki Euroopan lentoliikenteen tilapäi-
sesti. Suomen maajoukkuevoimistelijoiden lentomatkat 
Tsekkeihin vaihtuivat laiva- ja linja-autokyyteihin. 
Joukkueyhdistymisiä tapahtui myös seuran sisällä kun Vegat 
ja Molekyylit yhdistivät voimansa. Molekyylit-nimellä jatka-
nut joukkue voimisteli keväällä junioreiden maajoukkueessa 
yhdessä OVOn Fosforeiden kanssa, ja sijoittui junioreiden 
MM-kilpailuissa hienosti sijalle 6. Fosforit voimisteli upealla 
Shamaani-teemaisella ohjelmallaan Tsekeistä junioreiden MM-
hopeaa.

Siinä missä seuran edustusjoukkueet nostattivat kylmiä 
väreitä MM-kilpakentillä, OVOn nuorimmaiset ihastuttivat 
Asema-tapahtumassa. Kuvassa Indiumit K. 

Anneli Laine-Näätänen valittiin vuonna 2010 myös rytmisen 
voimistelun maajoukkueen valmentajaksi. Maajoukkueen ko-

koonpanossa voimistelivat Jenna Alavahtola, Aino Pöytäniemi, 
Rebecca Sutton, Johanna Vikkula, Sara Välimaa (OVO) sekä 
Victoria Ristikangas (Elise). Rytmisen voimistelun MM-kilpai-
luissa Moskovassa olarilaisista voimistelijoista pääosin koottu 
Suomen joukkue sijoittui joukkueiden kokonaiskilpailussa 
sijalle 17. Sijoitus oli Suomelle paras sitten vuoden 1996 
Budapestin MM-kisojen, jolloin Suomi oli yhteistuloksissa 14. 
(23 maata).

OVOn toinen naisten joukkue Fotonit debytoi joukkuevoimis-
telun kilpailumatolla rankan rytmisen voimistelun kauden jäl-
keen vasta kevään viimeisessä maailmancupissa sijoittuen heti 
sijalle 4. Tiukasta aikataulusta huolimatta nuori joukkue sai kui-
tenkin hiottua ohjelmansa huippukuntoon, ja voimisteli kaik-
kien yllätykseksi MM-kultaa Bulgarian Varnassa järjestetyissä 
naisten MM-kilpailuista. Kilpailuun ennakkosuosikkina lähtenyt 
ja kauden kaikki aikaisemmat kilpailunsa voittanut OVO/VVS 
Ampeerit epäonnistui finaalissa ja jäi lopulta viidenneksi. 

Olarin Voimistelijat hallitsivat Etelä-Suomen aluemestaruus-
kilpailuja Töölön kisahallilla lauantaina. Neljästätoista joukku-
eesta yhdeksän palasi kotiin mitalit kaulassa, ja muutkin löytyi-
vät lähellä tuloslistojen kärkeä. 

Jouluna 2010 OVO oli mukana monitaiteellisessa produktios-
sa. Tapiolan kuoron ja Olarin Voimistelijoiden yhteisesitys 
”Näkymättömiä pensaslintuja” OVOn Joulugaalassa 13.12.2010 
oli elämyksellinen kokemus, jossa musiikki, laulu ja liike kohta-
sivat toisensa ja yhdistyivät vaikuttavaksi kokonaisuudeksi.

2010
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Vuonna 2011 juhlittiin näyttävästi 30-vuotiasta OVOa.
Juhlavuoden alkajaisiksi Olarin Voimistelijoihin perustet-

tiin joukkuevoimistelun naisten edustusjoukkue OVO Team. 
Joukkueen valmentajana toimii seuran päävalmentaja Anneli 
Laine-Näätänen, joka nimettiin vuoden alussa Suomen Voimis-
teluliiton, Olarin Voimistelijoiden ja Suomen Olympiakomitean 
kolmikantasopimuksella joukkuevoimistelun ja rytmisen voi-
mistelun nuorten olympiavalmentajaksi.

OVO Team saavutti ensimmäisenä vuotenaan SM-kullan 
lisäksi useita mitalisijoja maailmancupin osakilpailuista sekä 
maailmancupin kokonaiskilpailun kolmannen sijan. Maailman-
mestaruuskilpailuissa joukkue joutui taipumaan onnistuneista 
suorituksista huolimatta alas palkintopalleilta, sijoittuen lopul-
ta neljänneksi. MM-kullan nappasi Venäjän Madonna-joukkue.

Joukkuevoimistelun SM-kilpailuissa OVOn juniorijoukkue 
Fosforit uusi edellisvuotisen Suomen mestaruutensa. Tiukasti 
mitalitaistossa mukana ollut Magneetit sijoittuivat neljänneksi. 
Vuoden 2010 junioreiden MM-hopeajoukkue OVOn Fosforit 
koki pettymyksen tavoiteltuaan toista perättäistä MM-mitalia. 

Joukkue oli vuoden 2011 junioreiden MM-kilpailussa naisten 
edustusjoukkue OVO Teamin tapaan neljäs.

Ovolaisten aikuisten harrasteryhmä osallistui kansainvälisen 
voimisteluliiton (FIG) joka neljäs vuosi hallinnoimaan voimiste-
lun suurtapahtuma World Gymnaestradaan Sveitsin 
Lausannessa.

OVOn nuorimmat kilpavoimistelijat Atomit kisasivat ensim-
mäistä kertaa Tapiolan urheiluhallilla järjestetyssä Etelä-
Suomen alueen asematapahtumassa. Joukkuevoimistelun 
kilpasarjojen välinemestaruuskilpailuissa Tampereella OVOn 
Kvantit voimisteli upeasti voittoon 12-14-vuotiaiden sarjassa.

Seuran juhlavuosi huipentui keskiviikkona 7.12. Espoon 
Barona Areenalla järjestettyyn Tähtigaalaan. Silmiä hivelevässä 
Tähtigaalassa esiintyi koko OVOn kirjo huippuvoimistelijoista 
harrastajiin. ”Silmiä hivelevää, upeaa, mahtavaa”, kuului innos-
tunut palauteryöppy gaalan jälkeen. Tapahtuman yhteydessä 
muistettiin myös seuralle ja lajille merkittävän panoksen anta-
neita henkilöitä.

2011
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OVOssa uusi vuosi aloitettiin tekemällä historiaa. 
Ovolaisten isien muodostama Quut-joukkue oli historian 

ensimmäinen esiintyvä miesryhmä, joka osallistui Etelä-
Suomen alueelliseen voimistelun Show-tapahtumaan. Kauden 
edetessä joukkue osallistui myös valtakunnalliseen Show-
tapahtumaan tuloksenaan kunniamaininta esityksen viihdyttä-
vyydestä ja visuaalisuudesta sekä päivän kovimmat aplodit.

OVOn 12–14-vuotiaiden Team Siriukset -joukkue voimisteli 
kolmanneksi Tarton kansainvälisessä joukkuevoimistelun Miss 
Valentine -kilpailussa. 

Suomen Voimisteluliitto myönsi Olarin Voimistelijoille huip-
puseurastatuksen. Status pohjautuu laadukkaaseen seuratyö-
hön, joka tuottaa myös kansainvälistä arvokilpailumenestystä.

Vuoden alussa seuraan perustettiin junioreiden edustusjouk-
kue OVO Junior Team. Ensimmäisenä kautenaan OVO Junior 
Team Magneetit voimisteli SM-kultamitaleille, MM-kilpailuissa 
viidenneksi ja Junioreiden Challenge Cupin neljänneksi. 

Naisten edustusjoukkue OVO Team jatkoi edellissyksynä ko-
reografi Reija Wäreen kanssa aloitettua yhteistyötä. OVO Team
voimisteli kevään vapaaohjelman Sweet Dreams -musiikin tah-
tiin, ja koreografiassa näkyi vaikutteita muun muassa Vogue-
tanssista. Läpi kauden OVO Team hätyytteli maailmancupin 
kärkisijoja. Mitalinkiilto silmissään Espanjan Cartagenassa 
järjestettyihin maailmanmestaruuskisoihin lähtenyt joukkue, 

koki kuitenkin vakavan loukkaantumisen ennen MM-alkukisa-
suoritusta. Loukkaantumisesta johtuen vajaalla kokoonpanolla 
alkukilpailussa kisannut OVO Team joutui laittamaan kesken 
kauden pääkilpailun kuviot ja koreografian uusiksi. Joukkue ve-
nyi vastoinkäymistä huolimatta täsmälliseen suoritukseen ja si-
joittui MM-kilpailussa parhaana suomalaisjoukkueena sijalle 5.

Perinteiset seuran kevätnäytökset kokosivat yhteen seuran 
harraste- ja valmennusryhmät vauvasta vaariin. Toinen tois-
taan upeammissa ohjelmanumeroissa nähtiin yli 700 esiinty-
jää. 

OVOn Noora Lahti onnistui Hämeenlinnassa kilpaillussa 
rytmisen voimistelun The Earth Collection Tournamentissa, 
tuloksena nuorten kolmiottelun nelossija, finaalipaikat kaikilla 
välineillä sekä nauhan finaalissa ykköstila. 

OVOon perustettiin uusi joukkuevoimistelun naisten kilpa-
sarjajoukkue OVO Kilpa-akatemia. Joukkue voitti ensimmäi-
sellä kaudellaan kirkkaasti Etelä-Suomen aluemestaruuden yli 
16-vuotiaiden mestaruussarjassa. 

OVO Team ja OVO Akatemia -joukkueet esiintyivät yleisur-
heilun EM-kisojen avajaisissa Helsingin senaatintorilla. Kysees-
sä oli yli sadan tanssijan esittämä urheiluaiheinen spektaakkeli, 
jonka koreografiasta vastasi OVO Teamin koreografi Reija 
Wäre.

2012
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Vuoden näkyvin tapahtuma oli joukkuevoimistelun MM-
kotikisat Lahdessa sekä kilpailun ohessa järjestetty voimistelun 
suurtapahtuma SunLahti. 

Seuran naisten edustusjoukkue OVO Team lähti kauteen 
edelliskaudesta vahvistuneella kokoonpanolla tähtäimenään 
MM-kulta. 

Reija Wäreen Ilmattaret-ohjelman musiikkina kuultiin var-
ta vasten joukkueelle sovitettu versio Jenni Vartiaisen Missä 
muruseni on -kappaleesta. Lupaavan alkukauden ja usean 
maailmancupin mitalisijan jälkeen, OVO Team lähti kotikisoihin 
tähtäimessään korkein sija. OVO Team voimisteli kotiyleisön 
edessä upeasti, mutta olarilaiset joutuivat pettymään toiseen 
sijaan. Puolustava maailmanmestarijoukkue Venäjän Madonna 
otti joukkuevoimistelun MM-kisoissa Lahdessa jo kolmannen 
perättäisen MM-kultansa, tällä kertaa pienimmällä mahdolli-
sella erolla. OVO Team jäi mestareista vain 0,05 pistettä. Suomi 
kuitenkin palasi OVO Teamin MM-hopean myötä naisten sar-
jassa mitaleille kahden vuoden tauon jälkeen.

YLE seurasi OVO Teamin valmistautumista MM-kotikisoihin 
koko kevään ajan. Kultainen Unelma -dokumentti kertoi huip-
puvoimistelijan työstä ja sitoutumisesta yhteisen tavoitteen 
saavuttamiseen.

OVOsta osallistui lähes 300 voimistelijaa Suomen Voimiste-
luliiton SunLahti -tapahtumaan. Seuran osanottajamäärä oli 
suurin isojen voimisteluseurojen luokassa.

OVO Junior Team voimisteli pronssille IFAGG:n junioreiden 
MM-kilpailuissa. Suomalaisjoukkueet ottivat kaksi mitalia kun 
Tampereen Voimistelijoiden Team Minetit piti alkukilpailun 
kakkossijansa. Venäjän Victoria vei junioreiden maailmanmes-
taruuden.

OVOn naisten esitysryhmä Olénaiset osallistui Suomen 
Voimisteluliiton Etelä-Suomen Show-aluetapahtumaan. Ryhmä 
saavutti tanssillisen voimistelun näytössarjassa kunniamainin-
nan.

OVO osallistui 18 henkilön ryhmän voimin Etelä-Afrikan Kap-
kaupungissa järjestettyyn kansainvälisen voimisteluliitto FIG:n 
Gym for Life World Challenge – tapahtumaan, ja sijoittui siellä 
upeasti hopea-kategoriaan.

Syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa OVOn historiassa myös 
harrasteryhmä osallistui Voimistelun Asemalle. Kaksi kertaa 
viikossa harjoitteleva joukkuevoimistelun 7-9-vuotiaiden har-
rasteryhmän vastuuohjaajana toimi Minna Ivanainen ja apuoh-
jaajina Linn Af Björkesten ja Heta Vartiainen.

2013
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Huippuvoimistelusta elämyksiä ja suuria tunteita.
Joukkuevoimistelun kilpailukausi alkoi perinteisesti Tartton 

Miss Valentine -kilpailun ohessa järjestettyjen naisten World 
Cupin ja junioreiden Challenge Cupin kisoilla. OVO Junior Team 
voimisteli upeasti pronssia Challenge Cupissa, OVO Esport 
Akatemia oli naisten sarjassa viides.

Aluekisoista kuusi mitalia OVOlle. Team Indiumit ja Titaanit 
P palkinnoilla, Team Titaaneille hopeaa, Siriukset 98 pronssia, 
OVO Teamille kultaa ja OVO Esport Akatemialle pronssia.

Uudistuneella kokoonpanolla uuteen kauteen lähtenyt OVO 
Team aloitti kautensa kotimaassa vahvasti, Suomen Cupin ja 
SM-kilpailuiden voitoilla.

Ensimmäistä kertaa samaan aikaan järjestetyissä joukkuevoi-
mistelun naisten ja junioreiden MM-kilpailuissa Moskovassa 
OVO Junior Team uusi edellisvuoden MM-pronssinsa. MM-
mitalia naisten sarjassa tavoitellut OVO Team jäi onnistumisista 
huolimatta kisan viidenneksi.

Olarin Voimistelijat on saanut oman kannustusbiisin Sefari 
Safari KULTAA (OVO), jonka on säveltänyt ja sanoittanut nuori 
jyväskyläläinen yhtye Safe Unsound, jonka muodostavat muu-
sikot Petri Mattila ja Lauri Puranen.

OVOn järjestämä joukkuevoimistelun nuorten- ja tyttö-
sarjojen Espoo Cup -kilpailu kokosi Tapiolan urheiluhallille 65 
joukkuetta ja lähes 700 voimistelijaa. OVOn palkintokaappiin 
kotikisoista jäi yhteensä kuusi mitalia.

Voimistelugaala täytti Helsingin Jäähallin huippuvoimis-
telulla. Gaalanäytös keräsi yhteen voimistelijat harrastajista 
huippu-urheilijoihin. Esillä ovat joukkuevoimistelu, rytminen 
voimistelu, miesten telinevoimistelu, kilpa-aerobic ja akroba-
tiavoimistelu. OVO esiintyi Voimistelugaalassa ensimmäistä 
kertaa uudella esitysohjelmallaan. Pohjantähden alla -sikermä, 
muotoili suomalaisia mielenmaisemia yhdistäen live-musiikin 
ja huippuvoimistelun. Esityksessä voimisteli yhteensä 60 voi-
mistelijaa OVOn edustusjoukkueista. Suuria tunteita ja taitoja 
esittelevät Team-joukkueet nuorista Atomeista OVO Teamiin.
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Vuosi täynnä voimistelun suurjuhlaa.
Vuoden 2015 ovolaisittain näkyvin projekti oli yhteistyössä 

Espoon Telinetaitureiden kanssa järjestetyt kaikkien voimiste-
lulajien yhteiset SM-kilpailut Espoossa. Tapiolan Urheilupuis-
toon kokoontui yli tuhat voimistelijaa kahdeksasta eri lajista 
tavoittelemaan oman lajinsa mestaruutta. Voimistelun 
SM-kilpailut oli Espoon suurin urheilutapahtuma vuonna 
2015. 

OVO Team voimisteli vahvatulkintaista vapaaohjelmaansa 
Kristina från Duvemåla -teemalla. Ensimmäistä kertaa vuosiin 
OVOn edustusjoukkue joutui taipumaan niukasti kakkossijaan 
SM-kilpailuissa. SM-kultaa Espoossa voittanut Tampereen Voi-
mistelijoiden Minetit oli kovassa iskussa, ja voimisteli Färsaaril-
la järjestetyissä joukkuevoimistelun MM-kilpailuissa Suomelle 
kultamitalin. OVO Team voimisteli MM-kilpailuissa neljänneksi.

Vaikka OVO Teamin mitaleilta jääminen harmittikin, oli ilo sil-
ti ylimmillään Olarin Voimistelijoilla. OVOn naisten toinen jouk-
kue Team Esport voimisteli SM-kilpailuista pronssisen mitalin 
ja samalla myös paikan naisten maajoukkueessa. Olarin 
Voimistelijat edusti vuoden 2015 MM-kilpailuissa kahden 
naisten joukkueen voimin. OVO Team Esport voimisteli MM-
kilpailuissa viikinki-teemaisen ohjelmansa puhtaasti ja saavutti 
10. sijan.

OVO Junior Teamin kausi oli todella vaiherikas. Joukkue 
vaihtoi puolessa välissä kevään kilpailukautta kilpailuohjelman 
musiikkia myöten. Muutos kannatti, ja joukkue saavutti SM-
kilpailuissa toisen sijan. MM-kisassa OVO Junior Team jäi kui-
tenkin vasta kuudenneksi.

Kesällä 2015 kansainvälinen World Gymnaestrada -voimiste-
lun suurtapahtuma valtasi Helsingin viikoksi. Tapahtumassa oli 
mukana 21 000 osallistujaa yli 50 eri maasta, ja se oli kansain-
väliseltä osallistujamäärältään suurin Suomessa koskaan järjes-
tetty tapahtuma. OVOsta Gymnaestradaan osallitui yhteensä 
168 esiintyjää ja 10 valmentajaa, niin lapsia, nuoria kuin naisia 
ja miehiä.

OVOn Marianne Vikkula palkittiin Vuoden 2015 Espoon kas-
vattina. 

OVO tekee yhteistyötä Espoon eri urheiluseurojen kanssa. 
Syksyllä 2015 käynnistettiin uusi tiiviimpi yhteistyö sekä kaikki-
en Haukilahden lukion urheilulinjan oppilaiden yhteiset aamu-
harjoitukset.

OVOn Lili Arvelo voimisteli jaetulle kärkisijalle rytmisen voi-
mistelun kansainvälisessä Christmas Cupissa. Vasta vuoden ryt-
mistä harrastanut Johanna Pulkkinen oli tiukassa junioreiden 
kisassa upeasti kolmas.

Espoon kaupungin liikunta- ja nuorisopalvelut myönsi uuden 
Espoo liikkuu -tunnustuksen kolmelle seuralle. OVOn lisäksi 
vuoden 2015 tunnustuksen saivat Blues ja Westend Indians.

Joukkuevoimistelun väline SM-kilpailut käytiin syksyllä 2015 
Vantaalla Lumon monitoimikeskuksessa. Kilpailut saivat kuiten-
kin yllättävän käänteen, kun tulipalo ja siitä johtunut savuhä-
lytys keskeyttivät finaalipäivän. Näistä unohtumattomista SM-
kilpailuista OVO saavutti kaksi mitalia: 12-14-vuotiaiden Team 
Indiumeille SM-pronssi ja 10-12-vuotiaiden sarjan Team Atomit 
palkittiin kategoriasta 1. 

Vaiheikkaan vuoden päätti upea Concerto Sporty -
spektaakkeli, jossa valloittava barokkimusiikki ja upeat voimis-
telukoreografiat nivoutuvat unohtumattomaksi kokonaisuu-
deksi. Helsingin Musiikkitalon lavalle nousi lähes 200 muusik-
koa sekä saman verran huippuvoimistelijoita. OVOsta mukana 
olivat kaikki team-joukkueet sekä rytmisen yksilöt.
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35-vuotisjuhlavuosi oli täynnä upeita tapahtumia. 
Joukkuevoimistelun kilpailukausi käynnistyi historian ensim-

mäisillä Euroopan mestaruuskilpailuilla, jotka pidettiin Viron 
Tarttossa. OVO lähti kilpailuihin kolmen joukkueen voimin. 
Sekä OVO Team että OVO Junior Team sijoittuivat kisassa nel-
jänneksi. Tampereen Voimistelijoiden Minetit toi ensimmäisen 
EM-kullan Suomeen.

OVO osallistui Espoon kaupungin järjestämään Ystäväluiste-
lut-tapahtumaan esittämällä Espoon Jäätaitureiden ja Espoon 
Taitoluisteluklubin luistelijoiden kanssa yhteisen potpurin 
Esitysten säestys lähetettiin suorana videolähetyksenä Tapiola 
Sinfoniettan konsertista, joka järjestettiin samaan aikaan vie-
reisessä Espoon kulttuurikeskuksessa.

Rytmisessä voimistelussa OVOn Aurora Arvelo valittiin edus-
tamaan Pohjoismaiden mestaruuskilpailujen nuorten sarjaan, 
jossa Suomi voitti teamkilpailun kultaa.

OVO järjesti Tapiolan Urheiluhallilla joukkuevoimistelun nais-
ten maailmacupin ja junioreiden Challenge Cupin toisen osa-
kilpailun. OVO Junior Team teki kilpailussa nappisuorituksen ja 
otti ensimmäisen osakilpailuvoittonsa koskaan. Myös naisissa 
OVO Team palasi pitkästä aikaa palkintopallille joukkuevoi-
mistelun maailmancupissa, kun joukkue voimisteli pronssille 
kotiyleisönsä edessä.

Edellisen kesän Gymnaestrada-tapahtuma houkutteli niin 
paljon aikuisia voimistelijoita, että OVOon piti perustaa uusia 
harrasteryhmiä. Supersuosittu Olénaiset-ryhmä esiintyi kauden 
aikana kahdella kokoonpanolla. 

Team Ionit valittiin edustamaan Suomea joukkuevoimistelun 
maailmancupin yhteydessä järjestettyyn Barcelona Interna-
tional Tournament 8-10-vuotiaiden sarjaan. Joukkue onnistu 
kilpailussa hienosti ja voimisteli pronssille. 

SM-kilpailuista OVOlle menestystä. OVO Junior Team voimis-
teli upeasti SM-kultaa, OVO Team SM-hopeaa. OVO Kilpa-
Akatemia voimisteli naisten kilpasarjan pronssille ja 
12–14-vuotiaiden sarjassa Team Indiumit voitti SM-kultaa. 

Keväällä järjestettiin ensimmäinen OVO Teamin treenipäivä, 
joka oli menestys jo syntyessään.  Päivään oli ilmoittautunut 
yhteensä 90 voimistelijaa. Osallistujat saivat upean mahdolli-
suuden harjoitella OVOn ammattivoimistelijoiden ja -valmen-
tajien opastuksella.

Tapiolan urheilupuisto täyttyi tuhansista voimistelijoista, kun 
OVO järjesti yhdessä Espoon Telinetaiturien kanssa Voimistelu-
päivät 2016 -voimistelutapahtuman. Voimistelupäivät ovat jo-
kavuotinen suurtapahtuma, joka kokoaa kaikki Voimisteluliiton 
kilpailulajit yhteen. OVOn Team Atomit voimisteli tapahtuman 
yhteydessä järjestetyissä joukkuevoimistelun 10–12-vuotiaiden 
mestaruuskilpailuissa kaulaansa pronssiset mitalit.

Joukkuevoimistelun MM-kilpailut käytiin Tšekin Brnossa.  
Junioreissa OVOn joukkue oli saanut ”Rock Me Amadeus” 
-ohjelmansa hyvään iskuun. OVO Junior Team takasi upealla 
voimistellullaan OVO-faneille mitalijuhlat, junioreiden MM-
hopealla. OVO Team oli naisten sarjassa neljäs. Sekä naisten 
että junioreiden MM-mestaruudet matkasivat Venäjälle.

OVOn valmennusryhmäläiset osallistuivat Italian Festival del 
Sole -voimistelufestivaaleille.

Voitonnälkä-gaalaillallinen kokosi ovolaiset yhdessä muiden 
voimistelun ystävien kanssa viettämään voimistelun täytteistä 
ja elämyksellistä iltaa. Gaalan tuotot menivät vähävaraisten 
voimistelijoiden stipendirahastoon.

Kiinan Voimisteluliitto järjesti viidennen Aasian alueen Gym-
naestradan 20. – 24.9.2016 Qingdaossa Kiinassa. OVOn tanssil-
lisen voimistelun aikuisten ryhmä Olénaiset osallistui tapahtu-
maan ainoana länsimaisena joukkueena.

Vuoden 2016 kohokohtia oli OVO Training Centerin avau-
tuminen. Vuosi huipentui 35-v juhlanäytökseen, Valovoima-
gaalaan.

2016
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JOUKKUEET SYKSYLL Ä 2016

OVO Team – 
joukkuevoimistelu, naiset

Jenna Alavahtola, Laura Hirvonen, Irina 
Khanoukaeva, Janina Klang, Sanni Lehto, Iida 
Pasanen, Jasmin Rasinkangas, Mira Syrjälä, Anniina 
Taulos, Sanna Väkiparta

Valmennus:   Anneli Laine-Näätänen, Aino Niittylä,
                         Maijastiina Koskimies, Katariina 
             Hollström, Anne Niemenkari-Kilpi
Koreografia:   Anneli Laine-Näätänen, Reija Wäre

OVO Team Esport – 
joukkuevoimistelu, naiset

Anni Holmström, Siri Höylä, Christa Jantunen, Eeva 
Jokinen, Marianna Malkamäki, Sara Marttinen, Iina 
Storm, Meri Uosukainen, Malla Vartiainen, Michaela 
Weikkola

Valmennus:   Anneli Laine Näätänen, Katariina   
                        Holmström, Maijastiina Koskimies, 
                         Aino Niittylä, Pia Räikkä
Koreografia:   Anneli Laine-Näätänen, Reija Wäre
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OVO Kilpa-Akatemia – 
joukkuevoimistelu, naiset kilpa

Tiina Akkanen, Salla Hanski, Katariina Hollström, 
Ronja Laaksonen, Noora Lahti, Lotta Lehtonen, Katri 
Pöllänen, Jasmin Rinne, Viivi Suomalainen, 
Suvi-Tuuli Suurnäkki

Valmennus:   Anneli Laine-Näätänen
Koreografia:  Liisa Lappalainen, Anneli 
                         Laine-Näätänen

OVO Junior Team – 
joukkuevoimistelu, 14–16 v.

Mariel Ahti, Aino Handelberg, Tytti Ilvessalo, Aurora 
Kapanen, Emma Koivunen, Iiris Koski, Alli Laaksonen 
Tua-Sofia Pihlajaniemi, Olivia Soini, Matilda 
Uosukainen

Valmennus:   Anneli Laine-Näätänen, Katariina   
                       Hollström, Ida Henritius, Anne 
            Niemenkari-Kilpi, Niina Huttunen
Koreografia:  Anneli Laine-Näätänen ja Reija   
            Wäre

OVO Junior Team Esport – 
joukkuevoimistelu, 14–16 v.

Oona Hanhimäki, Marja Hollo, Ellen Honkasalo, 
Erliette Kapanen, Ulrika Kohvakko, Roosa Kopra, 
Emma Pellikka, Sara Rouhiainen, Kia Skurnik

Valmennus:   Katariina Hollström, Ida Henritius,   
                         Anni Lindström, Viivi Suomalainen
Koreografia:   Liisa Lappalainen
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OVO Kilpa Junior – 
joukkuevoimistelu, 14–16 v. kilpa

Julia Jylhä, Eeva Kaipainen, Aino Lehto, Annika 
Näätänen, Hilla Pietiläinen, Meri Simonen, Alisa 
Talasmaa, Sanni Tähtinen 

Valmennus:   Siiri Länsmans, Jenni Merra
Koreografia:  Jenni Merra, Mira Syrjälä

Team Indiumit – 
joukkuevoimistelu, 12–14 v.

Fia Björkbom, Nicole Boström, Ronja Haapalehto, 
Sara Hahka, Ellen Jalkanen, Krista Karlsson, Ninni 
Keskitalo, Mea Mäkelä, Julia Raiko, Emilia Rinkinen, 
Mona Salo, Iida Viljanen

Valmennus:  Viivi Suomalainen, Mia Paatsalo, 
            Mira Lerssi
Koreografia:  Pia Räikkä

Kilpa-Indiumit – 
joukkuevoimistelu, 12–14 v. kilpa

Anni Hiltunen, Linda Hynönen, Saara Hyttinen, Elena 
Jacucci, Minna Lahtinen, Veera Metsälä, Daniela 
Paavola, Liina Reijonen, Eeva Valkonen, Ella 
Valtokari

Valmennus:   Tiina Akkanen, Tuulia Piehl, Jenni
                         Merra, Reetta Keisanen, Aino 
                         Kemppainen
Koreografia:  Jenni Merra, Mira Syrjälä
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Indiumit K – 
joukkuevoimistelu, 12–14 v. kilpa

Elle Hietanen, Emilia Järvenpää, Johanna Kuittinen, 
Unna Kuusimäki, Alissa Lassooy, Vilja Ollila, Vaula 
Välimäki, Kia Wallin 

Valmennus:   Tiina Akkanen, Tuulia Piehl, Jenni
                         Merra, Reetta Keisanen, Aino 
                         Kemppainen 
Koreografia:  Jenni Merra 

Indiumit N – 
joukkuevoimistelu, 12–14 v. kilpa

Jenni Hakala, Alina Heikkinen, Wivi Koenkytö, Sandra 
Niemensivu, Aino Railamaa, Ida Uosukainen, Aino 
Vartio 

Valmennus:   Tiina Akkanen, Tuulia Piehl, Jenni
                         Merra, Reetta Keisanen, Aino 
                         Kemppainen
Koreografia:  Jenni Merra, Mira Syrjälä

Team Atomit – 
 joukkuevoimistelu, 10–12 v.

Iina Anttila, Nora Eerola, Greta Hagberg, Lisette 
Kapanen, Kukka Koskenvuo, Peppi Kyöstiö, Kia 
Lehtiniemi, Sabina Lundberg, Ada Salminen, Roosa 
Storm 

Valmennus:   Pinja Tikkanen, Anne Niemenkari-  
            Kilpi, Anneli Laine-Näätänen
Koreografia:  Pulmu Puonti
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Kilpa-Atomit – 
joukkuevoimistelu, 10–12 v. kilpa

Hanna af Björkesten, Ada Eerola, Laura Ekman, Ronja 
Karlsson, Emma Niemi, Elsi Niinistö, Henni Wikman 

Valmennus:   Doris Virtanen, Linnea Koskimies, Pinja  
             Tikkanen, Jenni Merra
Koreografia:  Jenni Merra

Atomit 05 – 
joukkuevoimistelu, 10–12 v. 

Pihla Eskola, Sany Karvo, Alissa Kurri, Matleena 
Kyntöjärvi, Inka Pallasvesa, Camilla Rantanen, Laura 
Salminen, Anniina Taponen 

Valmennus:   Pinja Tikkanen, Jenny Pennanen, Pia   
            Tuomola, Nora Lahtinen
Koreografia:  Liisa Lappalainen 

Atomit 04 – 
joukkuevoimistelu, 10–12 v.

Vendela Alilehto, Vilma Björklund, Athina Fanfani, 
Aida Haveri, Julianne Leino, Etti Miettunen, Karoliina 
Orjatsalo, Linnea Rousu, Liisa Tarvainen, Juliana 
Wallenius

Valmennus:   Pinja Tikkanen, Katri Pöllänen, Jenny   
             Pennanen, Pia Rimpiläinen, Nora 
                         Lahtinen
Koreografia:   Pia Räikkä
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Atomit K – 
joukkuevoimistelu, 10–12 v.

Emilia Gröhn, Janni Kauma, Inka Nyman, Petra 
Peippo, Emma Pietikäinen, Aino Tuuna, Alyssa von 
Alfthan 

Valmennus:   Doris Virtanen, Linnea Koskimies, Pinja  
             Tikkanen, Jenni Merra, Siiri Länsmans
Koreografia:   Jenni Merra, Suvi-Tuuli Suurnäkki

Team Ionit – 
joukkuevoimistelu, 8–10 v.

Aliisa Alvesalo, Ingrid Bergring, Nelly Hede, Ksenia 
Kameneva, Vilja Vuorinen, Anna Anttila, Inka 
Sonkamo, Emma Jonsson, Janna Kutila 

Valmennus:   Sanna Virtanen, Anne Niemenkari-Kilpi,  
            Pulmu Puonti, Julia Mäki, Jasmin Rinne 
Koreografia:  Pulmu Puonti

Ionit 06 – 
 joukkuevoimistelu, 8–10 v.

Aliine Huopainen, Iida Ståhl, Elizaveta Renalias, Elle 
Leivo, Caterina Kettunen, Johanna Hurtta, Nadia 
Boussat, Mona Koskinen, Oona Räätäri, Johanna 
Hakanen, Anna Kulp

Valmennus:   Sanna Virtanen, Anne Niemenkari-Kilpi, 
            Suvi-Tuuli Suurnäkki, Linn Af            
            Björkesten, Pulmu Puonti 
Koreografia:  Pulmu Puonti
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Ionit 07 – 
joukkuevoimistelu, 8–10 v.

Isla Eskola, Ida Ilvessalo, Roosa Juntunen, Anni 
Kantele, Anni Kiuru, Kaisla Lakoma, Iiris Rautiala, 
Anna Salminen, Sanna Tarkiainen, Viola Tikkinen 

Valmennus:   Anni Vakkila, Anni Lehtonen, Moona   
             Salonen
Koreografia:  Jenni Merra

Ionit L – 
joukkuevoimistelu, 8–10 v.

Julia Karjalainen, Siiri Forss, Kaisla Heinonen, Elsa 
Keinänen, Nia Kellas, Ada Koskenvuo, Filippa Laitinen, 
Saga Lindqvist, Luna Martin, Zoe-Sophie Moiseev, Ella 
Naaralainen, Saga Norta, Laura Suortti, Valeria Vuks

Valmennus:  Venla Viitasaari, Anni Lehtonen, Elisa   
            Perälä, Tuulia Piehl, Annika Lampinen,  
            Enya Lindell
Koreografia:  Annika Lampinen, Enya Lindell

Team Protonit – 
joukkuevoimistelu, Stara

Ceela-Maria Hytti, Noona Kellas, Selma Länsmans, 
Emmiina Lehtimäki, Oona Liikanen, Peppi Lundelin, 
Julia Paasikivi, Veera Pohjavuori, Minni Sohlberg, 
Fiona Tätilä 

Valmennus:  Lotta Lehtonen Anni Lehtonen, Laura
                        Hirvonen, Saana Vartiainen, Ella   
            Väisänen, Inka Haapaniemi
Koreografia:  Anneli Laine-Näätänen, Lotta Lehtonen
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Protonit 08 –  
joukkuevoimistelu, Stara

Aino Hyppönen, Mimosa Järvelä, Olivia Järvenpää, 
Minttu Latomäki, Iina Malmio, Melina Marila, Mai 
Nyman, Matilda Rousu, Magdalena Westersten, 
Maisa Wikman, Ida Ylämö

Valmennus:   Lotta Lehtonen, Anni Lehtonen, Liisa 
                         Lappalainen, Ella Väisänen 
Koreografia:  Mia Paatsalo

Protonit 09 – 
joukkuevoimistelu, Stara

Kaisa Hietaranta, Neda Hashempour, Deborah 
Ibrahim, Olivia Kaarto, Minni Kovalainen, Anni 
Miettinen, Neela Mollberg, Amalia Nylund, Pihla 
Ollila, Minttu Routasalo, Aino Seppälä

Valmennus:   Saana Vartiainen, Anni Lehtonen, Heini  
            Lahtinen, Inka Haapaniemi
Koreografia:  Mia Paatsalo

RV-yksilöt – 
rytminen voimistelu, 10–15 v.

Aida Fanfani, Rose Grandberg, Mai Helanto, Ulla 
Helin, Angelica Kangas, Johanna Pulkkinen, Olivia 
Soini, Tiina Suomela

Valmennus:   Anneli Laine-Näätänen, Johanna   
            Vikkula, Susan Salmela, Jenny Pennanen
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